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 في شِئين
ُ
ٌِ بالىلِل ًىىن   .ؤلاطىاِد واإلاتِن" :"اغلْم ؤن الاغتراَض غلى الاطخدال

  .46في ظضٛ ؤلانغاب  ؤلايغاب

ساٍث لللىاغِد وجدلُلاٍث   اشخملذ غلى جدٍس
ً
 هفِظت

َ
ف الشاػبيُّ هألُف

َّ
"ؤل

 غليها .منها شسُخُه الجلُُل غلى الخالصت في الىدى ،إلاهماِث الفىائِد 
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ف
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   .49هُل الابتهاط 
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 بظم هللا السخمً السخُم 

 ت اإلالدم

ونلى آله  ،والطالة والؿالم نلى ؤشٍغ اإلاغؾلحن ،الخمض هلل عب الهاإلاحن

  .وبهض ،وصخبه ؤظمهحن

 ابً مالٚ في نلم الىدى مً طًىم الطِذ ونلّىِ الشإن 
ُ
َٓض هالذ ؤلُُت

 ؤزغي في هظا الهلم الجلُل ؤو في يحره مً 
ٌ
ه مىكىمت

ْ
واإلاجزلت واإلاٙاهت ما لم جىل

باُن  بط ؾاعث بِظٖغها ؛الهلىم وؾبٓذ  ،وطام ضُُتها في ظمُو ألامطاع ،الٖغ

 َّ ها الظي  ،وؤزملذ طَٖغ ما ؾبٓها مً مخىن  ،شهغُتها آلاَا
َ
بل بنها ؤزملذ ؤضل

ِزنذ مىه
ُ
َإْبل نليها الهلماء وؾالب الهلم  ،وهى متن )الٙاَُت الشاَُت( ،اهت

خدا إلآُالتها ،وخال إلاش٘التها ،وشغخا لًامػها ،خُكا لها شغوخها  َخهضصث ،َو

  .(1ختى بلًذ زمؿحن وماثت شغح)

هضُّ شغح ؤلامام ؤبي بسخاّ الشاؾبي )ث   )اإلآاضض  :هـــ ( اإلاؿمى797وَُ

َهها ْضعا ،( ؤظلَّ شغوح ألالُُت2الٙاَُت( ) خالصتالشاَُت في شغح   ،وؤَع

                                                           

ت الهلمُت التي ْامذ نليها :ًىكغ( 1) حن في زضمت ؤلُُت ابً مالٚ صعاؾت ببلُىيغاَُت للخٖغ  .ظهىص الىدٍى

ٗاث .ص   .م2772هــ = 1423( الجؼء ألاٛو 46مجلت مههض اإلاسؿىؾاث الهغبُت اإلاجلض ) .خؿحن بغ

وال ٌؿخُٓم ؤن ًٙىن الهىىان  ،الٙاَُت( الخالصت)اإلآاضض الشاَُت في شغح  :ؾبو ال٘خاب بهىىان  (2)

ِ )الخالضت( واإلاىضٍى ش يء والطُت  ،إلاا ًترجب نلُه مً بنغاب )الٙاَُت( ضُت لـ)الخالضت( ؛بخهٍغ

للظي ُنلم مً ؤن الخالضت )ألالُُت( بهما  ؛والظي ٌؿخُٓم هى بغاَت )زالضت( بلى )الٙاَُت( ،واخض

ض ْاٛ الشاؾبي  ،هي ازخطاع للمىكىمت ال٘بري )الٙاَُت الشاَُت( َاأللُُت هي )زالضت الٙاَُت(، ْو

ضضعث ؾبهخه ألاولى في  وقد .("الٙاَُت خالصتوؾمُخه بـ )اإلآاضض الشاَُت في شغح  ..."في زاجمخه: 

ؼ بخُاء الترار ؤلاؾالمي بجامهت ؤم الٓغي بم٘ت اإلا٘غمت ؾىت  حؿهت ؤظؼاء وظؼء للُهاعؽ نً مٖغ

 =               .م 2777هـــ =  1428
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ُمؼالُػه ًؼلؼ مىه غلى هثير مً ؤطساز غلم َـــــ" ،وؤيؼعها ماصة ،وؤنالها مجزلت

ض َنَغٍ الهلماء  .(3)ودكائم طِبىٍه وؾيره مً غلماء هرا الشإن" ،ناللظا  –ْو

 هظا الشغح ونلىَّ مجزلخه –ْضًما وخضًشا 
َ
ووهخىه  ،َىضُىه بما ٌؿخدٓه ،ُْمت

ِ نليها مشله  :َُٓل َُه ،بما هى ؤهٌل له
ّ
ل
َ
ا ًُ "بهه شغٌح ظلٌُل نلى الخالضت لم 

ىظض في "بن َُه مً صْا :ٖما ُْل ،(4بدشا وجدُٓٓا") ًُ ثٔ الىدى ويغاثبه ما ال 

  .(5ٖخاب")

ٓٛى ألاؾخاط مدمض ببغاهُم البىا) َىا بهؼ هظه الشغوح "لٓض نغَ  :(6ٍو

ع لىا ؤن وهاٌش مىهج الشاؾبي ـ هىا ـ بضا لىا ؤهه  ،]ٌهني شغوح ألالُُت[ ّضِ
ُ
َلما ْ

                                                                                                                                              

ٗان الباخشىن في مطغ ْض نَغَىا لهظا ال٘خاب الجلُل ْضَعه ومٙاهَخه= َخٓاؾمىه بُنهم جدُٓٓا في ؾذ  ،و

وعؾالت بٙلُت  ،منها زمـ عؾاثل بٙلُت اللًت الهغبُت بالٓاهغة ـ ظامهت ألاػهغ ،هُتعؾاثل ظام

ض اؾخهص ى نليهم ْؿٌم مىه ًبضؤ  .الضعاؾاث ؤلاؾالمُت والهغبُت للبىاث بالٓاهغة ـ ظامهت ألاػهغ "ْو

يخهي بباب  (،الىاثب نً الُانل)بباب  سخ ال٘خاب اإلاسؿىؾت  (،الخاٛ)ٍو
ُ
وطلٚ لؿٓىؾه مً و

ها الضٖخىع نبض هللا الخؿُني هالٛ ـ ؾُب هللا زغاه ـ  .ظىصة في مطغ"اإلاى 
ُ
ٚ ؤن ٌهثر ؤؾخاط ط ى عبُّ ْو

ٗاملت مطىعة مً ألاضل اإلادُىف في الخؼاهت الهامت بالغباؽ َدٓٔ مً هظه اليسخت  ،نلى وسخت 

خىع نبض للضٖ (الخاٛ)مٓضمت مبدض  :ًىكغ .م 1997هــــ =  1417ووشغه بالٓاهغة ؾخت  ،)الخاٛ( باب

ُب ٖالم الهغب صعاؾت وضُُت في  هللا الخؿُني هالٛ، ت جدلُل الىداة لبىاء وجٖغ والهلت الىدٍى

ِ :للضٖخىع  .اإلآاضض الشاَُت  .نلي ؾالمت ؤبى شٍغ

  .494/ 9اإلآاضض ( 3)

  .49هُل الابتهاط ( 4)

  .118هت ـ ًىكغ مٓضمت ٖخاب الشهغ لألؾخاط مدمىص مدمض الؿىاحي ـ عخمه هللا عخمت واؾ( 5)

وزبرجه باضؿالخاث هداة ألاهضلـ وؾغاثٔ  ،وهى َمً هى في ؾهت نلمه وجمغؾه بإؾالُب الٓضماء  (6)

ػاًاه نُاص بً نُض الشبُتي  :ًىكغ مٓضمت جدُٓٔ ٖخاب البؿُـ  للضٖخىع  .صعؾهم مؿاثل الىدى ْو

17، 18.  

ض اهُغص وشإع في جدُٓٔ الجؼؤًً الغابو  ،اؾوبخدُٓٔ ألاظؼاء الشاوي والشامً والخ –ؾُب هللا زغاه  –ْو

خب  .والؿابو  بال٘خاب وبمالُه -عخمه هللا عخمت واؾهت  –ٖو
ُ

َهّغٍِ
ُ
 ،في ضضع ال٘خاب مٓضمت مىظؼة ح

ًغي بٓغاءتها وؤلاَاصة منها الهباعةَيها مً خؿً  ٌُ  =       .وظماٛ ألاؾلىب وؤلاخاؾت باإلاىغىم ما 
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ال٘غام وؤهه ْض مغعها ب٘شحر مً مش٘التها مغَّ  ،ْض َاجىا ٖشحٌر مً مغامي ألالُُت

ىا هكً ؤهىا ْض ؤخؿىا بها زبرا ،ٖما ًٓىلىن  ّى ٗل  :وضضّ هللا الهكُم ،ٖو )َو

  .(7)[ 76آًت  .ؾىعة ًىؾِطي نلم نلُم("]

ض ٖشِ ٖخاب )اإلآاضض الشاَُت( نً نىاًت الشاؾبي بإضٛى الىدى بط  ؛ْو

هنى الشاؾبي  ،ؤوعص َُه ٖشحرا مً ْػاًا الؿمام والُٓاؽ ٌُ ولِـ عجُبا ؤن 

ٖما ؤهه ضاخب  ،َهى الُُٓه ألاضىليُّ اإلاجتهض ضاخب )اإلاىآَاث( ،الىدىبإضٛى 

( في  ،ؤشاع بلُه ٖشحرا في ٖخاب )اإلآاضض( ،ٖخاب في ؤضٛى الهغبُت اه )ألاضٛى وؾمَّ

ت ) وباؾم )ألاضٛى  ،(9وطٖغه باؾم )ؤضٛى الهغبُت() ،(8مىاغو مخُْغ

ِلِ في خُاجه) ،(10الهغبُت()
ْ
ج
ُ
ض ؤ   .(11ْو

ِٛ  :ىاًت الشاؾبي بــ)ؤضٛى الىدى(ومً مكاهغ ن الانتراُع نلى الاؾخضال

  ؛بالىٓل
ً
َٓض نغع في ٖخابه ٖشحرا مً مؿاثل الخالٍ بحن الىداة مٓغوهت

ٗان للشاؾبي  ،باألصلت ؤن ً٘خَُي بهغع  –وهى َمً هى في نلىم الهغبُت  –وما 

غص ما ًغ  ،بل وظضهاه ًغجح ما ًغاه عاجخا ،آلاعاء صون جغظُذ بُنها  .اه مغظىخاٍو

ٗان لٙل ْٛى ؤصلخه مً )الىٓل( َٓض وظضها الشاؾبيَّ ٌهترع نلى ؤصلت الىٓل  وإلاا 

  .مبِىا نضَم صخت الاؾخضالٛ بها ،التي ٌؿخضٛ بها ؤصخاُب الغؤي اإلاغظىح

                                                           

  .19/ 1مٓضمت جدُٓٔ اإلآاضض   (7)

ىكغ َهغؽ ؤؾماء ال٘خب في الجؼء الهاشغ مً ٖخاب  .ويحرها  27/ 5 ،181/ 4 ،162/ 1اإلآاضض  (8) ٍو

  .اإلآاضض

  .499/ 1اإلآاضض ( 9)

  .127/ 9  ،131/ 1اإلآاضض ( 17)

  .48هُل الابتهاط   (11)
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  :ونىىاهه ،وفي هظا البدض

م الاغتراض غلى الاطخدالٌ باللسآن   غىد الشاػبيالىٍس

 في هخاب )اإلالاصد الشافُت(

 زاطت جؼبُلُت د

َٛ بها مت التي عصَّ الشاؾبيُّ الاؾخضال وعؤي  ،هماطُط مً آلاًاث الٓغآهُت الٍ٘غ

هُ  ُُ اِل
َ
س ًُ  ًْ ِٛ َم   .ؤنها ال جنهؼ صلُال ٌشهض لصخت ْى

  .ومبدشحن  ،في جمهُض –بهض اإلآضمت  –واْخػذ ؾبُهت البدض ؤن ًٙىن 

خابه )اإلآ ،َُُه حهٍغِ مىظؼ بالشاؾبي ؤما الخمهُد   .اضض الشاَُت(ٖو

  :( َٓض اشخمل نلىالىللوؤما اإلابدض ألاٛو ونىىاهه )

  مهنى الاؾخضالٛ الىٓلي.  

  مٙاهت الىٓل نىض الشاؾبي. 

  سه ُه وجاٍع   .الانتراع نلى الاؾخضالٛ بالىٓل حهٍغ

م( :ونىىاهه وؤما اإلابدض  الشاوي ٓض َ )الاغتراض غلى الاطخدالٌ باللسآن الىٍس

 اشخمل نلى : 

 الٓغآوي نىض الشاؾبي الشاهض.  

 ٚنضم الُٓاؽ نلى بهؼ ما وعص في الٓغآن وؾبب طل.  
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 م  .هماطط مً انتراع الشاؾبي نلى الاؾخضالٛ بالٓغآن الٍ٘غ

هغؽ إلاىغىناجه مىظؼة بساجمتوخخمذ البدث    .َو

ض ؤن ؤغو الٓلم ْبل ؤن ؤطٖغ بالشىاء والخٓضًغ نملحن نلمُحن   ولؿُذ ؤٍع

ٗان ؤخضهما صاَع ٗان آلازغ مً الضعاؾاث  ،ي لل٘خابت في هظا اإلاىغىمظلُلحن  و

 :ؤما ألاٛو َهى ٖخاب ،الخإضُلُت التي جُخذ ؤمام الباخشحن ؤبىابا مً الىكغ

 :للضٖخىع  )مظائل الخالف الىدىٍت في طىء الاغتراض غلى الدلُل الىللي(

 )طىابؽ الفىس الىدىي(  :وؤما الشاوي َهى ٖخاب ،مدمض نبض الغخمً الؿبيهحن

ما ؤَضث مً هظًً ال٘خابحن  ،مدمض نبض الُخاح الخؿُب :ألدي الضٖخىع  ٖو

َمً خٔ ؤصخابها  ،ؤَضث مً صعاؾاث مخهضصة جىاولذ ٖخاب )اإلآاضض الشاَُت(

مت في ضضع هظا البدض مصخىبت باإلظالٛ وؤلاٖباع ظٖغ ؤؾمائهم الٍ٘غ
ُ
 ،ؤن ج

   :وهظه الضعاؾاث هي

  ت ؤلاظمالُت في اإلآا نبض الغخمً  :ضض الشاَُت( للضٖخىع )ألاصلت الىدٍى

 .الؿلخي

  )ألدي الضٖخىع  .)ؤضٛى الخؿاب الىدىي في ٖخاب اإلآاضض الشاَُت: 

  .مدمض نبض الُخاح الخؿُب

  )ؤضٛى الىدى ومؿاثله الخالَُت ومىهج الشغح نىض اإلاغاصي والشاؾبي(

  .مدمض ؤخمض خبِب :للضٖخىع 
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  ُب ت جدلُل الىداة لبىاء وجٖغ ٖالم الهغب صعاؾت وضُُت  )الهلت الىدٍى

ِ :في اإلآاضض الشاَُت( للضٖخىع   .نلي ؾالمت ؤبى شٍغ

   )ٚاإلاهاًحر ألاضىلُت في هماطط مً انتراغاث الشاؾبي نلى ابً مال(

  .ؾلىي مدمض نمغ نغب :للضٖخىعة

   نُاص بً نُض الشبُتي :)مٓاضض اإلآاضض( للضٖخىع.  

َٔ بلُه وؤَناَن نلُه َّ
 ،له الخمُض في ألاولى وآلازغةِ  ،والخمض هلل نلى ما َو

َم نلى ؾُضها مدمض
َّ
ى هللُا وؾل

َّ
  .ونلى آله وصخبه ؤظمهحن ،وضل

 مىِب زبُؼ اللُثي

 –نُا هللا نىه  -

 هـــــ 1439مً ظماصي ألاولى  4

 .م 2718مً ًىاًغ 21

Moneeb999@hotmail.com 
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 الخمهُد

 ؤبى إسحاق الشاػبي وهخابه اإلالاصد الشافُت

 ؤبى إسحاق الشاػبي :والؤ.  

 هخاب )اإلالاصد الشافُت في شسح خالصت اليافُت( :ثاهُا.  
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  .(12ؤبى إسحاق الشاػبي ) :ؤوال

هى ؤبى بسخاّ ببغاهُم بً مىس ى بً مدمض بً مىس ى بً ؤخمض بً نلي 

ت ،اللخمي ولم ٌهحن ؤخض ممً  ،ولض بمضًىت يغهاؾت ناضمت الضولت الىطٍغ

ٗاهذ في ؾىت  ،ىا له ؾىت مىلضهجغظم اجه    .هــــ 797وؤظمهىا نلى ؤن َو

ولم ًظٖغ ؤخض مً اإلاترظمحن للشاؾبي ؤهه ياصع يغهاؾت ؾلبا للهلم ؤو 

بل ما ًضٛ نلُه ٖالمهم ؤهه ْط ى خُاجه ٗلها في هظه اإلاضًىت  ،الخماؾا للغػّ

ٗاهذ في نهضه خاَلت بالهلماء وألاصباء ومجالـ الهلم وخلٓ اث البدض التي 

ً بضًنهم مً الُتن ،والضعؽ ٗاهذ ْبلت الهلماء الُاٍع ض خبب الهلم بلى  .ٖما  ْو

غونه) ،َىكغ في نٓلُاجه وشغنُاجه ،ؤبي بسخاّ ب ،(13وؤضىله َو  ،وػاخم بالٖغ

                                                           
ظي طٖغ َُه وطلٚ في ٖخابه ال ،هـــ( 862ؤٛو مً جغظم للشاؾبي هى جلمُظه ؤبى نبض هللا اإلاجاعي )ث  (12)

زم جغظم له ؤخمض بابا  ،ونٍغ بــ)بغهامج اإلاجاعي( ،وما ْغؤه نليهم ،ؤؾماء شُىزه وما عواه ننهم

زم جخابو اإلاترظمىن للشاؾبي ممً خٓٓىا بهؼ  ،هــ( في ٖخابه )هُل الابتهاط( 1736الخيب٘تي ) ث 

ظُان في مٓضمت جدُٓٓه الضٖخىع مدمض ؤبى ألا  :ومً هاالء ،ؤو جىاولىا ظىاهب مً نلمه ،مالُاجه

والضٖخىع نبض هللا الخؿُني هالٛ ــ عخمه هللا ـ  ،و)َخاوي الشاؾبي( ،ل٘خابي )ؤلاَاصاث وؤلاوشاصاث(

والضٖخىعة نىاؾِ ؤخمض ٖماٛ  ،في مٓضمت جدُٓٔ مبدض الخاٛ مً ٖخاب )اإلآاضض الشاَُت(

الجلُل  َُت(، وشُسىاشهاب الضًً في مٓضمت جدُٓٔ مبدض الاؾخصىاء مً ٖخاب )اإلآاضض الشا

جض الٓاعت  (،اإلآاضض الشاَُت)مدمض ببغاهُم البىا ــ ؾُب هللا زغاه ــ في مٓضمت جدُٓٔ ألاؾخاط  ٍو

  :جغظمت للشاؾبي في ال٘خب آلاجُت

  . 61 – 41* ؤْىاٛ ؤلامام ؤبي بسخاّ الشاؾبي في الخُؿحر ظمها وصعاؾت 

 . 29 – 9* الخدلُل الىدىي نىض الشاؾبي 

 . 92 – 27بذ واإلاخًحر في َ٘غ ؤلامام الشاؾبي * الشا

ت.... صعاؾت وضُُت في ٖخاب )اإلآاضض الشاَُت(   . 34 – 2* الهلت الىدٍى

 . 38 – 21*مو ؤلامام ؤبي بسخاّ الشاؾبي في مباخض مً نلىم الٓغآن وجُؿحره 

ت اإلآاضض نىض الشاؾبي   . 143 – 177* هكٍغ

  .13/ 1الانخطام  :ًىكغ( 13)
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وجلمظ لشُىر يغهاؾت اإلآُمحن َيها والىاَضًً  ،َجالـ ؤهل الهلم واؾخمو بليهم

ِ  ،هـــ( 754 الُساع )ث ؤبى نبض هللا :وممً ؤزظ ننهم ،بليها وؤبى الٓاؾم الشٍغ

  .ويحرهم ،هــ( 782وؤبى نبض هللا البليس ي )ث  ،هـــ( 767الخؿني )ث

ُا لهم ٗان الشاؾبي ــ عخمه هللا ــ بغا بشُىزه َو َإٖثر مً الىٓل ننهم  ،و

ض طٖغ في آزغ ٖخابه  ،مو ما ًجب لهم مً ؤلاظالٛ وؤلاٖباع ،والهؼو بليهم ْو

ا ظمُو ما ظمهه في ٖخابه  ،مٓغا بُػلهم ،الشاَُت( ؤؾماء بهػهم)اإلآاضض  عاصًّ

ٗان بماما يحر مضاَو ،مشيُا نليهم ،بليهم ٗان مً  ،َىضِ الشُش الُساع بإهه  و

ووضِ الٓاض ي الشٍغِ الخؿني بإهه في هظا  ،ؾّغ حهلُمه البؿـ والخهلُل

ُو الشإن ا نبض هللا البليس ي ٖما وضِ ألاؾخاط ؤب ،نالم بضْاثٔ ؤثمخه ،الهلم َع

ً ناإلاا بمٓاضضهم ا بؿّغ ؤثمخه اإلاخإزٍغ ٗان في هظا الهلم ناَع زم ْاٛ ـ  ،بإهه 

ً الشمذ مجالظهم" :عخمه هللا ـ واهخفػذ  ،واطخفدث منهم ،إلى ؾير هؤالء ِممَّ

  .(14ؤغلى هللا دزحاتهم في غلُين") ،بظببهم

ٗان ألاؾخاط ؤبى نبض هللا الُساع ؤنكَم شُىر الشاؾب َٓض ؤٖثر  ؛ي ؤزغا َُهو

ٗان ًطُه بـــ)شُسىا ألاؾخاط() شحرا ما  ىٓل  ،(15مً الىٓل نىه ٖثرة قاهغة، ٖو ٍو

دٙي ما ًضوع في مجلؿه) ،مً زؿه  وبلٌ بظالله لشُسه مبلًا نكُما  ،(16ٍو

                                                           

  .488 ،487/ 9ٓاضض اإلا( 14)

  .ويحرها 9/ 3 ،74/ 2 ،573 ،464/ 1اإلآاضض  :ًىكغ( 15)

 .138/  9.، 554/ 4 ،534/ 2اإلآاضض ( 16)
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ولِـ في ٖالم شُسه  ،بهض ؤن جٓضم مهىاه ،خحن هٓل ما ْاله في وػن )بظاػة(

ض َاثضة ٗا به)وبهما ؤحى به ا ،مٍؼ   .(17لشاؾبي جبر

ُهت وجبىؤ مٙاهت نالُت ٗاهذ هظه  ،لٓض بلٌ الشاؾبي في الهلم مجزلت َع ومً 

ٓبؿىن مً َػله ًَّ  ،خاله الخِ خىله ؾالب الهلم ًُُضون مً نلمه ٍو ول٘

ذ نلُىا َلم جظٖغ مً جالمُظه بال الجزع الِؿحر
َّ
ؤبى نبض  :منهم ،اإلاطاصع ْض غي

زىان ؤبى ًديى بً ناضم الًغهاؾي ) ث  ،هــ( 862هللا اإلاجاعي ) ث 
َ
 ،هــ( 813وألا

  .هــ( 829وؤبى ب٘غ بً ناضم الًغهاؾي ) ث 

غاث للٓىانض  ،وألبي بسخاّ الشاؾبي مالُاث "هُِؿت اشخملذ نلى جدٍغ

منها ما خُكخه لىا ألاًام ووضل بلُىا طزحرة  ،(18وجدُٓٓاث إلاهماث الُىاثض")

جِلِ في خُاجه ،زمُىت
ُ
ومنها ما غام غمً ما غام مً جغار هظه  ،ومنها ما ؤ

  :وها هي طي ؤؾماء مطىُاجه مغجبت نلى خغوٍ اإلاعجم .ألامت

 ّٖما طٖغه  ،(19وبهظا الاؾم طٖغه الشاؾبي) ،الاجُاّ في نلم الاشخٓا

  .(21نىىان الاشخٓاّ) :وؾماه الخيب٘تي ،(27مسخطغا )الاشخٓاّ()

                                                           

  .332/ 9اإلآاضض ( 17)

  .49هُل الابتهاط ( 18)

  .257 ،241/ 8اإلآاضض ( 19)

  .377/ 7 ،279/ 6 ،387/ 4اإلآاضض ( 27)

  .49هُل الابتهاط ( 21)
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  ٛ ض طٖغه الش ،ولم ًطل بلُىا ٖؿابٓه ،ألاضى اؾبي بهظا الاؾم في ْو

ت مً )اإلآاضض()  ،(23وطٖغه باؾم )ؤضٛى الهغبُت() ،(22مىاغو مخُْغ

  .(24وباؾم )ألاضٛى الهغبُت()

 (25وهى "جإلُِ هُِـ في الخىاصر والبضم") ،الانخطام.  

 ٍغ وجدِ وملح ؤصبُاث  ،ؤلاَاصاث وؤلاوشاصاث
ُ
وهى ٖخاب َُه ؾ

  .(26وبوشاصاث)

 ه  ،ي ٖخابا بهظا الهىىانولم ًػو الشاؾب ،َخاوي الشاؾبي ٗاهذ َخاٍو بل 

ت زم "قُغ بها ألاؾخاط ؤبى ألاظُان في ظملت ؤهابِشه الترازُت  ،مخُْغ

ضم لها ،(27الُٓمت")   .َجمهها وخٓٓها ْو

 ومىغىنه شغح  ،وهى مً ٖخب الشاؾبي التي لم جطل بلُىا ،اإلاجالـ

  .(28ٖخاب البُىم مً صخُذ البساعي)

  وهى شغخه نلى ؤلُُت ابً  ،الٙاَُت صتخال اإلآاضض الشاَُت في شغح

  .وؾُإحي خضًض نىه ،مالٚ ـ عخمه هللا ـ

                                                           

ىكغ َهغؽ ؤؾماء ال٘خب .ويحرها  27/ 5 ،181/ 4 ،162/ 2 ،346/ 1اإلآاضض ( 22) في الجؼء الهاشغ  ٍو

  مً ٖخاب اإلآاضض الشاَُت. 

  .499/ 1اإلآاضض ( 23)

  .127/ 9 ،131/ 1اإلآاضض ( 24)

  .49هُل الابتهاط ( 25)

  .الؿابٔ هُؿه( 26)

  .5مً مٓضمت ألاؾخاط مطؿُى الؼعْا ( 27)

 .49هُل الابتهاط ( 28)
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 ض ػاص بهػهم في اؾمه ،اإلاىآَاث هت( :ْو وػاص  ،)في ؤضٛى الشَغ

ٗان الشاؾبي ـ عخمه هللا ـ ْض ؾماه  .(29)في ؤضٛى ألاخٙام() :بهػهم و

زم نضٛ نً هظه الدؿمُت  ،)نىىان الخهٍغِ بإؾغاع الخٙلُِ( :ؤوال

ووهم ألاؾخاط نمغ عغا ٖدالت خحن طٖغ ؤن  .(37لغئٍا عآها ؤخض شُىزه)

ِ بإؾغاع الخٙلُِ) ،اإلاىآَاث :للشاؾبي ٖخابحن وهما  ،(31ونىىان الخهٍغ

ٖما وهم ألاؾخاط مدمض ؤبى ألاظُان خحن طٖغ مً مطىُاث  ،ٖخاب واخض

وشغخا له نلى ؤعظىػة ابً مالٚ في  ،اإلآاضض الشاَُت :الشاؾبي 

  .(32ألنهما ٖخاب واخض) ؛الىدى

ل مً نلم وما ضىِ مً ٖخب زىاء ؤهل  ض اؾخدٔ الشاؾبيُّ بما خطَّ ْو

وؤزىىا نلى نلمه  ،ووهخىه بما هى ؤهٌل له ،َظٖغوه بما ٌؿخدٔ ،الهلم نلُه

ػله َمً زىائهم نلى نلمه وضِ جلمُظه اإلاجاعي  ؛ٖما ؤزىىا نلى جطاهُُه ،َو

ض نطغه")له بإهه "الشُش ؤلامام الهالمت الشه ٍغ ٛى  ،(33حر وؿُج وخضه َو ْو

الخاَل الجلُل  ،"ؤلامام الهالمت اإلادٓٔ الٓضوة :ي نىهتؤخمض بابا الخيب٘

ا هكاعا جُٓا وعنا ضالخا ؤٗان  ،اإلاجتهم ًُّ ا بُاه ا مُؿغا َٓيها مدضزا لًٍى ًُّ ضىل

ا بماما مؿلٓا بدازا مضْٓا ًُّ ِ
ّ
طا نلى اجبام الؿىت ومجاهبت .ػاهضا ُؾي .. خٍغ

                                                           

  .65/ 1مدٓٔ ٖخاب اإلاىآَاث  مٓضمت( 29)

  .11 ،17/ 1اإلاىآَاث ( 37)

ِ في ٖخابه )الهلت الىدىٍت(  .77معجم اإلاالُحن ( 31)  .31وجبهه في هظا الىهم الضٖخىع نلي ؾالمت شٍغ

ىكغ جصخُذ هظا الىهم في مٓضمت جدُٓٔ ٖخاب )ؤلاَاصاث وؤلاوشاصاث(  ومٓضمت جدُٓٔ  ،29ٍو

  .45)َخاوي الشاؾبي( 

ىكغ جصخُذ هظا الىهم في  ،بهه في هظا الىهم الشُش مشهىع بً خؿً مدٓٔ ٖخاب )اإلاىآَاث(وج( 32) ٍو

شاٌو بً نبضه  :للضٖخىع  ؤلامام ؤبي بسخاّ الشاؾبي في مباخض مً نلىم الٓغآن وجُؿحرهمو  :بدض

  .32ألاؾمغي 

  .116بغهامج اإلاجاعي ( 33)
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 :ومً زىائهم نلى بهؼ مالُاجه ْٛى الخيب٘تي نً ٖخاب )اإلاىآَاث( .(34ضنت")الب

 ،ًضٛ نلى بمامخه وُبهض شإوه في الهلىم ،ال هكحر له ،"ٖخاب ظلُل الٓضع ظضا

(" ىله نً ٖخاب )اإلاجالـ( ،(35ؾُما نلم ألاضٛى "َُه مً الُىاثض  :ْو

  .(36والخدُٓٓاث ما ال ٌهلمه بال هللا")

هت لم ٌؿلم مً ومو مٙاهت الشاؾ بي مً نلىم الضًً ومجزلخه مً الشَغ

اص الظًً بؿؿىا بلُه ؤلؿىتهم بالؿىء  ،وؤويغوا نلُه ضضوع الخٙام ،الُخؿَّ

  :َإوشض في طلٚ شهغا ْاٛ َُه ،وهى هاضغ الؿىت ،َغمىه بالبضنت

ٗاص ًغصًني   بلُذ ًا ْىمي والبلىي مىىنت ه ختى   بما ؤصاٍع

  .َدؿبي هللا في نٓلي وفي صًني   صَو اإلاػغة ال ظلب إلاطلخت

   .(37هخاب )اإلالاصد الشافُت() :ثاهُا

اؾخجابت إلشاعة َمً  ؛ٖخابه )اإلآاضض الشاَُت(وغو ؤبى بسخاّ الشاؾبي 

ض في نلمه ،وال ٌؿهه زالَه ،ًجب بؾهاَه  ،وزاؾب َُه ناإلاا ؾالبا للمٍؼ

ل ؿعى في بُان ما ْطض وؤشٙل) ،ومخهلما ًغيب في َهم ما خطَّ   .(38َو

                                                           

  .48هُل الابتهاط ( 34)

  .49الؿابٔ ( 35)

  .ٔ هُؿهالؿاب( 36)
الضٖخىع نُاص بً نُض الشبُتي في ٖخابه  :في مٓضمتهم ،مً الضاعؾحن جىاٛو ٖخاَب )اإلآاضض( بالبدض نضصٌ  (37)

 ( ،الخاٛباب )نبض هللا الخؿُني هالٛ ـ عخمه هللا ـ في مٓضمت جدُٓٔ  :والضٖخىع  ،)مٓاضض اإلآاضض(

  مدمض ببغاهُم البىا ــ ؾُب هللا :وؤؾخاطها الجلُل ألاؾخاط
ً
 زغاه ــ َٓض ٖخب في ضضع ال٘خاب مٓضمت

 
ً
  مىظؼة

ُ
 غِّ هَ ح

ُ
ًغي  ،بال٘خاب وبمالُه ٍ ٌُ َيها مً خؿً الخهبحر وظماٛ ألاؾلىب وؤلاخاؾت باإلاىغىم ما 

 . بٓغاءتها وؤلاَاصة منها

 . 2، 1/1اإلآاضض ( 38)
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ٗان ٖخاب )اإلآاضض( شغخا أللُُت ابً مالٚ َةن الشاؾبي التزم َُه  وإلاا 

غ ؛جغجِب ألالُُت ِ
ّ
از ًُ ٗان ًظٖغ ـ ؤخُاها ـ الخ٘مت مً  ،َلم ًٓضم في جغجُبها ولم  و

ًُ مالٚ) ومً طلٚ ؤن ابً مالٚ ْض جىاٛو  ،(39جغجُبها نلى الىدى الظي وغهه اب

َظٖغ الشاؾبي ؤن الخ٘مت مً  ،خإلِ مىه(في ؤٛو ؤبىاب ألالُُت )ال٘الم وما ً

ملدمت ال بد مً جلدًمها كبل الىظس في ش يء مً ؤبىاب جٓضًم هظا الباب ؤهه "

وفي ضضع  ،(40إذ ال ًخدصل ش يء مً جلً ألابىاب إال بػد جدصُله") ؛الىدى

ُب جُخٓغ بلى  باب )اإلاهغب واإلابني( ًظٖغ الشاؾبي ؤن ألاخٙام اإلاخهلٓت بالتٖر

 
ُ
ض  ،ومٓضمت الخهٍغِ والخى٘حر ،مٓضمت ؤلانغاب والبىاء :بنى نليهمامٓضمخحن ج ْو

ًُ مالٚ بمٓضمت ؤلانغاب والبىاء ألن اإلاػاوي الثالثت الالخلت بػد " ؛بضؤ اب

وؤلاغساب  ،وهي الفاغلُت واإلافػىلُت وؤلاطافت ال جدبين إال باإلغساب ،الترهُب

ساب والبىاء وؤهىاغهما فاخخُج إلى الىظس في ؤلاغ ،ال ًىىن في حمُؼ اليلم

  .(41)وغالماتهما"

 ،ومً الؿماث الباعػة في شغح الشاؾبي نىاًخه بإلُاف ألالُُت وجغاُٖبها

ض ججلذ هظه الهىاًت في نضة مكاهغ   :ْو

  .خغضه نلى شغح مهاوي اإلاُغصاث في ٖشحر مً اإلاىاغو  :ؤولها

                                                           

  .ؾلؿان الهىفي :مىهج ابً مالٚ في جغجِب ؤبىاب ألالُُت للضٖخىع  :ًىكغ( 39)

  .31/ 1ٓاضض اإلا( 47)

  .77/ 1اإلآاضض ( 41)
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َةن  ،ٓخػُه اإلآامبنغابه ما ًدخاط بلى بنغاب مً جغاُٖبها "خؿب ما ً  :وثاهيها

.. هجض الشاؾبي ًبضؤ باإلنغاب لُىضح مهنى البِذ .اْخط ى اإلآام بنغاب الىكم

  .(42ؤوال")

م بهؼ ؤبُاتها وبضالح ما ًدخاط بلى بضالح مً ؤلُاقها  :وثالثها   .جٍٓى

  .الخىبُه نلى ناصاث ابً مالٚ في هكمه  :وزابػها

بط هما مً ال٘ثرة  ؛ؾدشهاص نليهماؤما اإلاكهغان ألاٛو والشاوي َال خاظت بلى الا 

  .(43بدُض ال جسؿئهما نحن الٓاعت)

   :وؤما الشالض َمً ؤمشلخه ما طٖغه الشاؾبي نىض شغح ْٛى الىاقم

 والىاو والىىن إلاا
ٌ

 ياب ويحره ٖــ)ْاما( و)انلما(   وؤلِ

  :ووغو نىغا نىه ،َٓض ؤضلح الشاؾبي هظا البِذ

 والىاو والىىن إلاا
ٌ

و اهخمى زىؾب    وؤلِ  ؤو ياب وللَغ

وهى اإلاخٙلم  ،)ويحره( ٌشمل يحر الًاثب :وطلٚ ألن ْٛى ابً مالٚ

  .(44وهظه الػماثغ ال جٙىن للمخٙلم ؤضال) ،واإلاساؾب

                                                           

  .114ؤضٛى الىدى ومؿاثله الخالَُت نىض اإلاغاصي والشاؾبي ( 42)

  .ويحرها ٖشحر ظضا .233 ،145 ،22 ،13 ،7/ 1 :ًىكغ مشال( 43)

  .275/ 1اإلآاضض ( 44)
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وؤما الغابو َمً ؤمشلخه ما طٖغه الشاؾبي مً ؤن ناصة ابً مالٚ ؤلاجُان بلُل 

ويحره ؤخؿً  ،المالٓلت ؤو ما ًضٛ نلُه "خُض ًٙىن طلٚ الٓلُل ظاثؼا في ال٘

  :ٖضزٛى )ؤٛ( اإلاىضىلت نلى الُهل اإلاػاعم في هدى ْٛى الشانغ ،(45مىه")

 وال ألاضُل وال طي الغؤي والجضٛ  ما ؤهذ بالخ٘م الترض ى خٙىمخه

 ،بل خٙى نبض الٓاهغ ؤلاظمام نلى زؿئه،َجمهىع الىداة نلى ؤهه غغوعة

ر اب ،(46")بئحماع"واؾخهماٛ هدى هظا زؿإ  :َٓاٛ  ؛ًُ مالٚ نىه بالٓلتونبَّ

  :َٓاٛ

ىنها بمهغب ألاَهاٛ ّْل   ٗو

بىاء نلى مظهبه في  ؛لإلشاعة بلى ؤهه ظاثؼ في ال٘الم ويحره ؤخؿً مىه

 :ؤي ،ولِـ للشانغ نىه مىضوخت ،في الشهغ ووهى ؤن الػغوعة ما ْو ،الػغوعة

  .(47ؾهت)

 ال٘الم
ُ
 الٓٛى وبؾالت

ُ
ولِـ  ،ومً الؿماث الباعػة في شغح الشاؾبي بْؿـ

شبه شغح الشاؾبي ؤو ًضهى مىه في  ٌُ بحن شغوح ألالُُت التي وضلذ بلُىا شغٌح 

ػاًاه ض صََو  ،بؿـ الخضًض في ٗل ما ٌهغع له مً مؿاثل الىدى ْو ْو

الشاؾبيَّ بلى هظا ؤلاؾىاب ؤن ابً مالٚ ــ عخمه هللا ــ ْض وغو هكَمه إلاً ؤزظ مً 

                                                           

  .486/ 1اإلآاضض ( 45)

  .72/ 1اإلآخطض ( 46)

وشىاهض الشهغ في ٖخاب  ،وما بهضها 5الػغاثغ لأللىس ي و  ،475/ 3اإلآاضض  :ًىكغ في عص هظا اإلاظهب( 47)

ه  ت  ،435ؾِبٍى ه والػغوعة الشهٍغ   .33 ،32وؾِبٍى
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ه َُه بلى حهلُل ألا  ،هظا الهلم بؿٍغ وؤوصم َُه مً الٓىانض الٙلُت ما  ،خٙاموهبَّ

ٛ نلى ؤلاشاعة بالخمشُل) ،ال ٌؿو ازخطاعه   .(48ونىَّ

                                                           

  .486 ،485/ 9اإلآاضض  :ًىكغ( 48)
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 ٌ  اإلابدث ألاو

 الىلل 

 مػنى الاطخدالٌ الىللي.  

 مياهت الىلل غىد الشاػبي.  

 خه فه وجاٍز   .الاغتراض غلى الاطخدالٌ بالىلل حػٍس
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  :مػنى الاطخدالٌ الىللي :ؤوال

ٌب وضُيٌّ ًخإلِ مً مىضٍى وضُت)الاؾخضالٛ الىٓل ُه  ،ي( مٖغ ولخهٍغ

با ًلؼم حهٍغِ ظؼؤًه بط هى  ؛ؾلب الضلُل :َاالؾخضالٛ مهىاه في اللًت ،مٖغ

ض بالهمؼة والؿحن والخاء الضالت نلى الؿلب ـ يالبا ـ  :هدى ،مطضع الُهل اإلاٍؼ

ؿلٔ وٍُ  ،(49ؾلبذ بلُه الُهخبى") :ؤي ،واؾخهخبُخه ،ؾلبذ الهؿُت :ؤي ،"اؾخهؿُذ

  .(57في نٍغ ألاضىلُحن نلى بْامت الضلُل مؿلٓا)

ل :والىٓل مهىاه في اللًت ٛ  ،الخدٍى ألهه مطضع نلى  ؛واإلاغاص به ــ هىا ــ اإلاىٓى

) ْهل( بمهنى )مُهٛى
َ
ٔ هللا(  :ٖٓىله حهالى ،)َ

ْ
 :ؤي ،[ 11آًت  .]ؾىعة لٓمان)هظا زل

ه ه ألاهباعي  ،(51وُبه)مػغ  :ؤي ،هظا صعهم َغْغُب ألامحر :ومىه ْىلهم ،مسلْى ونَغ

ُٛ الىَٓل الصخُذ الخاعط نً خّضِ الٓلت بلى  بإهه "ال٘الم الهغبي الُطُذ اإلاىٓى

ُهم مً ٖالم ألاهباعي ؤن الىٓل الظي نىاه هى اإلاىٓٛى الظي  ،(52خّضِ ال٘ثرة") وٍُ

 :وهى ما اظخمهذ َُه شغوؽ زالزت ،ًصح اهخداء ؾمخه واخخظائه والُٓاؽ نلُه

"ونلى هظا ًسغط ما ظاء في ٖالم يحر  ،(53والاؾغاص) ،ت الىٓلوصخ ،الُطاخت

  .(54وما ظاء شاطا في ٖالمهم") ،الهغب مً اإلاىلضًً ويحرهم

                                                           

  .77/ 4ال٘خاب ( 49)

  .299/ 2ٖشاٍ اضؿالخاث الُىىن ( 57)

  .1745/ 2الخبُان في بنغاب الٓغآن ( 51)

  .45ؤلايغاب في ظضٛ ؤلانغاب ( 52)

  .152ؤضٛى الىدى صعاؾت في َ٘غ ألاهباعي  :ىكغً( 53)

  .81إلاو ألاصلت ( 54)
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ِ الاؾخضالٛ الىٓلي بإهه " ػلب دلُل مً الىالم ومما ؾبٔ ًمً٘ حهٍغ

ؿمى هظا ال٘الم الهغبي  ،الػسبي اإلاىثىق بفصاخخه ًصح اللُاض غلُه" َو

َـ)الىٓل( و)الؿمام( مطؿلخان ًضٛ ٗلٌّ منهما نلى ما  ،الُطُذ هٓال وؾمانا

ىه) دخجُّ به في الهغبُت ،(55ًضٛ نلُه ٍْغ
ُ
"َشمل  ،وهى ال٘الم الهغبي الُطُذ اإلا

الم هبُه  ،وهى الٓغآن ،ٖالم هللا حهالى الم الهغب  ،-ضلى هللا نلُه وؾلم  –ٖو ٖو

والىٓل  ،(56ىلضًً")ْبل بهشخه وفي ػمىه وبهضه بلى ؤن َؿضث ألالؿىت ب٘ثرة اإلا

هخبرة التي اؾدىض بليها الىداة في  ،هى ألاضل ألاٛو مً ؤضٛى الىدى
ُ
وؤٛو ألاصلت اإلا

غ ألاخٙام ه بمام الطىهت ـ ٖما وضُه الشاؾبي) ،بزباث الٓىانض وجٍٓغ ( ـ 57َؿِبٍى

وضاخب ؤٛو ٖخاب ًطل بلُىا في نلم الهغبُت ٌؿخ٘ثر مً ٖالم الهغب شهغا 

ىزٔ  ،(58)ؾمهىا مً الهغب() :ابه نباعاث هدىوحشُو في ٖخ ،وهثرا ًُ و)ؾمهىا َمً 

ويحرها مً الهباعاث الضالت نلى  ،(67و)ؾمهىا الهغب الُصخاء() ،(59بهغبِخه()

بنى نلى اإلاؿمىم مً ٖالم الهغب)
ُ
ه   .(61ؤن الٓىانض بهما ج مىو ؾِبٍى عخمه  –ٍو

                                                           

غي الضٖخىع جمام خؿان  ،69جمام خؿان  :ألاضٛى للضٖخىع ( 55) ؤن الؿمام ؤشمل مً  -عخمه هللا  –ٍو

ؤضٛى الىدى  :ًىكغ .مدمىص هدلت بلى ؤن الىٓل ؤشمل مً الؿمام :بِىما ًظهب الضٖخىع  ،الىٓل

  .151ىدى صعاؾت في َ٘غ ألاهباعي وؤضٛى ال ،31الهغبي 
  .48الاْتراح   (56)

  .27/ 5اإلآاضض ( 57)

  .53/ 1ال٘خاب ( 58)

  .71/ 1ال٘خاب ( 59)

  .212/ 1ال٘خاب ( 67)

ه لألؾخاط الشُش مدمض نبض الخالٔ نػُمت ـ عخمه هللا عخمت  :ًىكغ في طلٚ( 61) َهاعؽ ٖخاب ؾِبٍى

ه والػغوعة  ،وما بهضها 35واؾهت ـ  ت ألؾخاطي الجلُل الضٖخىع وؾِبٍى ببغاهُم خؿً ـ ؾُب  :الشهٍغ

 .218 ،217/ 1مدمض نبض الُخاح الخؿُب  :وغىابـ الُ٘غ الىدىي للضٖخىع  ،23 ،22هللا زغاه ـ 

اث الؿمام التي َُُه بخطاء لهباع  ،57 – 47نبض هللا الجهاص  :والىدى الهغبي واللؿاهُاث للضٖخىع 

ه  ض ػ  .في ٖخابهاؾخهملها ؾِبٍى ه ـ عخمه هللا ـ لم بؿمو نً الهغبْو ً ؤن ؾِبٍى  =نم بهؼ اإلاهاضٍغ
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ؿمو -هللا  ٌُ م 
َ
ٛ  ؛الُٓاؽ نلى ما ل ٓٛى ـ ؤًػا ـ ،(62")كف خُث وكفىا" :َُٓى  :ٍو

ِحْص مىه ما ؤحاشوا افاطخػمل مً هر"
َ
ض اْخُى   .(63")ما اطخػملذ الػسب وؤ ْو

ه في اخخجاظهم بالؿمام   .الىداة ؤزغ ؾِبٍى

  .(64)مياهت الىلل غىد الشاػبي :ثاهُا

بله مً الىداة
َ
ْ ًْ َن َم

َ
 يحَره مً ؤثمت ،اجبو الشاؾبيُّ ـ عخمه هللا ـ َؾج

ْ
سالِ ًُ َلم 

وفي خغضه نلى اؾخٓغاء ٖالم  ،اب الطىانت في بظالٛ الىٓل واخترامهالهلم وؤعب

ض بها ْىال ؤو ًضَو بها مظهبا ِ
اٍّ ًُ مً٘  .الهغب وبٖشاعه مً الشىاهض وألامشلت التي  ٍو

  :جلمـ مٙاهت الىٓل نىض الشاؾبي في نضة مكاهغ

 ٌ  ،لخغضهم نلى اؾخٓغاء ٖالم الهغب ؛زىائه نلى اإلاخٓضمحن مً الىداة :ألاو

َال ًمىهىن وظها بال بهض ؤن  ،وَظْهِلهم الُٓاؽ جبها له ،وبىائهم ألاخٙام نلُه

ه
ْ
ٓاؽ نلُه ،ًشبذ نىضهم ؤن الهغب لم جٓل ًُ وبهظا عصَّ  ،ؤو ْالخه في شهغ ال 

ه بجىاػ جٓضًم الخاٛ نلى ضاخبها اإلاجغوع بدٍغ
َ
 ،الشاؾبيُّ نلى ابً مالٚ ْىل

ىظه اإلاىو الُٓاس ي بال بهض اؾخٓغاء ٖالم "ألنهم لم ًإجىا ب ؛وطهب مظهب اإلااوهحن

جهل وخضه مإزظ ُْاؽ ،الهغب ًُ .. .وؤنهم لم ًجضوا الخٓضًم بال في شهغ ال 

                                                                                                                                              

وؤن هظه ألاْىاٛ اإلاىشىعة في ٖخابه الضالت نلى ؾمانه نً الهغب بهما هي ؤْىاٛ مىٓىلت  ،في بىاصيهم=

ىكغ في  ،33 ،32َىػي مؿهىص  :ؾِبىٍه ظامو الىدى الهغبي للضٖخىع  :ًىكغ .نً شُىزه الؿابٓحن ٍو

  .249 ،248 –عخمه هللا  –عمػان نبض الخىاب  :ث وحهلُٓاث في اللًت للضٖخىع صعاؾا :الغص نلُه

  .266/ 1ال٘خاب ( 62)

  .414/ 1ال٘خاب ( 63)

 :ًىكغ مشال .وال وهضم في ٖخابه مطؿلح )الىٓل( ،ًٌلب نلى الشاؾبي اؾخهماٛ مطؿلح )الؿمام(  (64)

   .457/ 6 ،43/ 3اإلآاضض 
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ه .(65َدُيئظ ظؼمىا بمىو اإلاؿإلت" ) شني نلى ؾِبٍى س في شماهه مثله ألهه " ؛وٍُ ًُ لم 

  .(66فهما لىالم الػسب" )

نلى مٙاهت الؿمام نىضه ومجزلخه  والتي جضٛ ،نباعاجه التي جىازغث في ٖخابه :الثاوي

ِجلُّ هظا ألاضَل مً ؤضٛى الىدى بظالال نكُما ،لضًه ًُ ٓضمه نلى  ،ونلى ؤهه  ٍو

واإلاػخمد إهما هى " :ومً هظه الهباعاث ْىله ،يحره مً ؤصلت ضىانت ؤلانغاب

ىله ،الظماع" خػلم به الظماع" : ْو ًُ ىله ،ؤمثل ما  الظماع هى ؤلامام " :ْو

ىله ،اإلاخبؼ" لاض إال غلى مظمىع"،  :ْو ًُ ىله"ال  : "الظماع ؤصل ْو

" ويحرها مً ؤْىاله التي حشحر بلى ؤن جٓهُض الىداة" ل٘الم الهغب ال  (،67)ألاصٌى

ٓت الهغب في بىاء ٖالمها َةما ؤن ًٙىن ال٘الم  ،ًٓىم بال نلى ؤؾاؽ واخض هى ؾٍغ

دبو ُُ ٔ ما ْالذ الهغب َ ُُ  ،َو هضَّ زاعظا نً هكامها َ ٌُ  .(68مخىو")وبما ؤن 

َٓض خغص  ،اجٙائه نلى الىٓل في الترظُذ بحن ألاْىاٛ واإلاظاهب :الثالث

 ،مغجخا ما ًغاه عاجخا بالضلُل ،الشاؾبي نلى ِطٖغ مؿاثل الخالٍ بحن الىداة

غص آزغ لهضم ؾمانه ،َتراه ًغجح ْىال لىعوص الؿمام به َمً ألاٛو ]ما عجخه  ،ٍو

 :ٖٓىله حهالى ،ُت زالُت مً الىاولىعوص الؿمام به[ مجيء الخاٛ ظملت اؾم

لىا اهبؿىا بهػ٘م لبهؼ نضو"  ىله حهالى ،[ 36آًت  .]ؾىعة البٓغة"ْو "ْاٛ اهبؿا  :ْو

ىله حهالى ،[ 123آًت  .]ؾىعة ؾهمنها ظمُها بهػ٘م لبهؼ نضو"  ىم الُٓامت  :ْو "ٍو

هض َهظه الشىا ،[ 67آًت  .]ؾىعة الؼمغجغي الظًً ٖظبىا نلى هللا وظىههم مؿىصة"

                                                           

  .455/ 3اإلآاضض ( 65)

  .443/ 5ضض اإلآا( 66)

   .149/ 9 .185/ 4  .452/ 3 ،162/ 5 ،178/ 5اإلآاضض :ًىكغ( 67)

   .28ؤضٛى الخؿاب الىدىي في ٖخاب اإلآاضض الشاَُت ( 68)
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 ،"وكد جلدم حملت مً هالم الػسب في هرا :ويحرها ؾاْها الشاؾبي  زم ْاٛ

ػرز ُمخالفه" ) ،وهى مً الىثرة ٌُ   .(69بدُث ال 

ُىن مً ظىاػ ظمو [ ومً الشاوي ]ما عصه لهضم ؾمانه ما طهب بلُه الَٙى

وعصه  ،خمؼون :َُٓىلىن في ظمو خمؼة ،الهلم اإلاسخىم بالخاء ظمَو مظٖغ ؾاإلاا

ٖما عص ْٛى ابً الؿغاوة بجىاػ بلًاء  .(70"ألن الظماع برلً مػدوم" ) الشاؾبي

ٗان( مخٓضمت ُحن في ظىاػ  وعص ،(71ألن الظماع به مػدوم" )" ؛) مظهب الَٙى

ٓاٛ ،ؤلاجُان بـ)ؤظمو( و)ظمهاء( مشيُحن بهض )ٖال( و)ٗلخا( ُُ ضان ٖالهما  :َ ظاء الٍؼ

  .(72ع اإلاظىؽ لللٌى به" )"لػدم الظما ؛والهىضان ٗلخاهما ظمهاوان ،ؤظمهان

صلُال نلى الجىاػ  ومما ؾبٔ ًدبحن ؤن الشاؾبي ْض ظهل وظىص الىٓل

خداش ى مً اطخػماله في " ،ونضمه صلُال نلى اإلاىو ًُ فما ُوِحد مشهىزا غىدهم ال 

ؿمو " ،(73الىثر والىظم" ) ٌُ  .(74ال طبُل إلى اللٌى به")ومالم 

لاض إال غلى َـــ" ،الُٓاؽ جابها له وظْهُل  ،جٓضًم الؿمام نلى الُٓاؽ :السابؼ ًُ ال 

ٗان مىآَا للؿمام .(75مظمىع") َٓض ُخظَذ  ،وال ًجىػ بنماٛ الُٓاؽ بال بطا 

"لىحه مً اللُاض مىافم  )ؤن( الىاضبت للُهل اإلاػاعم في مىاغو مخهضصة
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غمل فيها اللُاض") ،للظماع
ُ
وال ًنهؼ الُٓاؽ وخضه صلُال  .(76ولىال ذلً إلاا ؤ

ٛ نلى صخت ْ ثم الىظس في كُاطه إن وان  ،"الصىاب الاطدىاد إلى الظماعَــ ،ى

ِزظ بها .(77ال الػىع" )
ُ
ٗان الُٓاؽ مىآَا للؿمام ؤ وبال ًً٘ مىآَا  ،َةن 

همل به) ٌُ  ،(79"واللُاض مترون إذا ُوحد الظماع بخالفه") ،(78للؿمام لم 

غلى الػسب ما ال لئال هدعي " ؛وبهما مىو الشاؾبيُّ ؤن ًٙىن الُٓاؽ وخضه صلُال

  .(80وػسف")

نلى ؤن بظالٛ الشاؾبي للىٓل وجٓضًمه بًاه ال ٌهني ؤن ٗل مؿمىم نً 

بل الظي ًصح اخخظائه والُٓاؽ نلُه بهما هى ضلب  ،الهغب ًصح الُٓاؽ نلُه

ِ نىضه ،(81وما ٖثر َُه ٖثرة مؿترؾلت الاؾخهماٛ) ،ٖالم الهغب ْى ًُ  ،وما نضاه 

ٓاؽ نلُه ًُ ٍِ ؤزغ ؾِبىٍه الظي ْاٛوالشاؾبي ف ،وال  "كف خُث  :ي طلٚ مٓخ

"ؤصل غظُم ال ًفهمه خم الفهم إال مً كخل هالم وهظا  ،(82)وكفىا ثم فظس"

ِ نىضه هى الظي لم  ،(83الػسب غلما وؤخاغ بملاصده") ْى ًُ واإلاؿمىم الظي 

شهغ بإن ْطَضهم الُٓاُؽ  ٌُ اها  ْجِغ نلى ؤلؿىتهم ظٍغ ًَ ِشْو في ٖالم الهغب ولم  ٌَ

ٗان ٖظلٚ َـــــ " ؛نلُه لاض ،(84بابه الحفظ")َما  ًُ و"ًخىكف غلى مدله وال 
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ُحن  .(85غلُه") ض عص نلى الَٙى ٗان مً  ،(86"اللُاض غلى الشروذاث")ْو و

.. مً يحر .َُِٓؿىن نلُه ،ظملت ما ؤزظه نليهم ؤنهم "ٌهخبرون اللُل الشاط

")وال انخباع إلاا  ،هكغ بلى مٓاضض الهغب َر وكلَّ
ُ
ث
َ
له  ٖما عص ،(87ه نلى ابً مالٚ حهٍى

"الىىادز ال غبرة  وألاضل ؤن ،َُِٓـ نليها ،واللُكت الىاصعة نلى الشاهض الُغص

بنى غليها خىم") ،بها ًُ لاض غلُه") ،(88وال  ًُ ولِـ هظا الخ٘م  ،(89و"الىادُز ال 

ل نً الهغب ؤو يػا مىه ِٓ
ُ
ألن الشاؾبي لم ًغصَّ شِئا مىٓىال ولم  ؛ْضخا في ٖالم ه

 :ألن ما ظاء في ٖالم الهغب " نلى ْؿمحن ؛ما مىو الُٓاؽ نلُهوبه ،ًى٘غه

ٍى نلى الؿمام.. والشاوي ،ما لم ً٘ثر ختى ًطحر ُْاؾا :ؤخضهما ما  :بل هى مْى

اإلاخٓضمحن مً الىداة  وشإن الشاؾبي في طلٚ شإن .(97ٖثر ختى ضاع ُْاؾا")

ىا مٓاضضهم ،الظًً شاَهىا الهغب وهٓلىا ننهم خٙامهم نلى َلم ًبىىا ؤ ،ونَغ

ٗان " ،الىاصع في ٖالمهم ػىا بالُٓاؽ نلى ما  مظمىغا وبهما بىىا هظه ألاخٙام ْو

 َالص يء بطا ٖثر في ٖالم الهغب شهغا وهثرا ،(91هثيرا حدا في الىثر والىظم")

                                                           

  .6/369اإلآاضض ( 85)

 94/ 6اإلآاضض ( 86)

  .458/ 3اإلآاضض ( 87)
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 في كتاب )المقاصد الشافية( االعتراض على االستدالل بالقرآن الكريم عند الشاطبي

 32 

خداش ى مً اطخػماله في الىثر والىظم"و ًُ ال و" ،(92)"ُوِحد مشهىزا غىدهم ال 

ىىس كُاطه ًُ   .(93")ًيبغي ؤن 

ٗان ٖالم الهغب اإلاىزّى بُطاختهم شهغا وهثرا َةن الشاؾبي ْض ظهل وإلا ا 

وعص ألاْىاٛ التي اؾخضٛ ؤصخابها  ،الُٓاؽ نلى ما ظاء في الىثر صون الشهغ

جػل وخده مإخر كُاض" ،بالشهغ وخضه ًُ ألهه مدل  ؛(94)"فالشػس ال 

لاض في الىالم ال ًىىن مإخىذ اللُاض إال مً الىال و ،الػغوعاث ًُ  .(95م")"ما 

ه الاخخماٛ
ْ
ٗان الشاؾبي ـ عخمه هللا ـ ًِٓـ نلى اإلاؿمىم ما لم ًضزل ألن  ؛و

ٗان الضلُل الىٓلي ُمدخمال لم ًصح (، 96اللُاض مؼ الاخخماٌ ال ٌظخدب")" َةن 

ٓاؽ نلُه ؤن ً٘ثر  ؛ولى ٖثر ،الاؾخضالٛ به وال الُٓاؽ نلُه ًُ شترؽ في ما  ٌُ بط 

ل")" مىً فيها جإٍو ًُ ض عص الشاؾبي الاؾخضالٛ ب٘شحر مً ؤصلت الىٓل ْو ،(97هثرة ال 

  .(98لضزٛى الاخخماٛ نليها)

خه :ثالثا فه وجاٍز   .)الاغتراض غلى الاطخدالٌ بالىلل( حػٍس

مً اإلاؿلم به ؤن الىداة بىىا ْىانضهم نلى اؾخٓغاء ال٘الم الهغبي اإلاىزىّ 

ٗاهذ خاغغة نىض ؤصخاب اإلاظاهب اإلاسخلُت ،بُطاخخه بط  ؛وؤن ؤصلت الىٓل 
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ٔ ًخمؿٚ بضلُل مً هظه ألاصلت مدخجا به نلى صخت مظهبه ٖما  ،ٗان ٗل ٍَغ

ه ٌهخمض نلى الانتراع نلى ألاصلت الىٓلُت ببُان نضم  ٗان جػهُِ اإلاظهب ؤوعصُّ

    .صخت الاؾخضالٛ بها

نلى ؤن )الانتراع نلى الاؾخضالٛ بالىٓل( لِـ مهىاه انتراغا نلى الىٓل 

ٗان  ،(99"مىو اإلاؿخضٛ مً الخهلٔ بضلُله") :غاص بهبل اإلا ،ؤو بهٙاعا لىظىصه وبطا 

ػلب دلُل مً الىالم الػسبي اإلاىثىق " -ٖما ؾبٔ  –الاؾخضالٛ بالىٓل مهىاه 

ِ )الانتراع نلى الاؾخضالٛ  ،بفصاخخه ًصح اللُاض غلُه" َةهه ًمً٘ حهٍغ

ح مىؼ الىالم الػسبي اإلاىثىق بفصاخخه مً ؤن ًىىن دلُال ًصبالىٓل( بإهه "

  ."اللُاض غلُه

ها 
َ
و)الانتراع نلى الاؾخضالٛ بالىٓل( له ْىانضه وؤضىله التي ؤوضح مهاإلا

ٗاث ألاهباعي )ث  َٛ َيها ؤبى البر ل الٓى طَّ )ؤلايغاب في ظضٛ  :هــ( في ٖخابه 577َو

ِ لهظه الطىانت مً ْىاهحن الجضٛ وآلاصاب) ،ؤلانغاب(  ،(177وهى ؤٛو ما ُضّىِ

ض نٓض ألاهباعي في هظا ن َُه ؤن ؤصلت ضىانت  ْو ال٘خاب َطال نً الاؾخضالٛ بحَّ

ُاؽ واؾخصخاب خاٛ :ؤلانغاب زالزت لُُُ٘ت الانتراع نليها  –زم نٓض  ،هٓل ْو

–  ٛ "انلم  :ْاٛ َُه ،"في الاغتراض غلى الاطخدالٌ بالىلل" :ؤولها ،زالزت َطى

َإما  ،ؤلاؾىاص واإلاتن :ؤن الانتراع نلى الاؾخضالٛ بالىٓل ًٙىن في شِئحن

 :..والشاوي.ؤن جؿالبه بةزباث ؤلاؾىاص :ؤخضهما :الانتراع نلى ؤلاؾىاص َمً وظهحن

ؤن  :ؤخضها :.. وؤما الانتراع نلى اإلاتن َمً زمؿت ؤوظه.ؤن ًؿهً في بؾىاصه

                                                           

  .48ْىاصح الاؾخضالٛ باإلظمام ( 99)

 . 35ؤلايغاب في ظضٛ ؤلانغاب   (177)



 في كتاب )المقاصد الشافية( االعتراض على االستدالل بالقرآن الكريم عند الشاطبي

 34 

ه في  :.. والشالض.ؤن ٌؿخضٛ بما ال ًٓٛى به :..والشاوي.جسخلِ الغواًت ؤن ٌشاٖع

ل :.. والغابو.الضلُل ض مشل ألاهباعي لٙل   .(171اإلاهاعغت" ) :الخامـ.. و .الخإٍو ْو

 .وظه مً هظه ألاوظه بمشاٛ

ا ـ مهالم الانتراع  َٛ مً ؤوضح ـ هكٍغ ٗاث ألاهباعي هى ؤو ٗان ؤبى البر وبطا 

بط خُلذ ٖخب الهلماء ـ مً  ؛َال ٌهني هظا ؤهه واغهها ،نلى الاؾخضالٛ بالىٓل

ه ـ بما ً٘شِ نً نىاًت الىداة بغص ألا  َّٛ بها لضن ؾِبٍى صلت الىٓلُت التي اؾخض

ض ؤن " ،وبُان بؿالن الاخخجاط بها ،مسالُىهم الاغتراض غلى الدلُل مما ًٖا

وها هي طي هماطط مً )الانتراع نلى  .(172" )كدًم ِكدم الدلُل هفظه

ٗاث  الاؾخضالٛ بالىٓل( َوَعَصْث في مالُاث بهؼ الهلماء الظًً ؾبٓىا ؤبا البر

ه م ،ألاهباعي  والؿحرافي مً  ،واإلابرص مً الٓغن الشالض ،ً الٓغن الشاويوهم ؾِبٍى

  .ونبض الٓاهغ الجغظاوي مً الٓغن الخامـ ،الٓغن الغابو

   :هـــ(180طِبىٍه ) :ؤوال

ه نلى ٖشحر مً الانتراع نلى  ال ًؿمو الباخض في ؤن ٌهثر في ٖخاب ؾِبٍى

نتراع نلى خ٘م ا –في خُٓٓخه  -ألن الانتراع نلى الضلُل  ؛الاؾخضالٛ الىٓلي

هػضه ٌُ ه الخَ٘م وانترع ؤصلَخه  ،هدىي ؾاّ له ضاخبه مً ألاصلت ما  ُُ وعصَّ مسال

َٛ اإلاؿخضٛ بها ه ٖخابه لُهغع َُه مؿاثل  ،ومىو اؾخضال ولم ًػو ؾِبٍى

ٔ ،الخالٍ حن ْض ؤزظ ؾابو  ،وما اؾخضٛ به ٗل ٍَغ ٗان الخالٍ بحن الىدٍى وبن 
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ه وال٘ؿاجي)ولبـ زىب الخىاَـ الهىُِ في ن ،الجض نلى ؤهىا ال  ،(173هض ؾِبٍى

ه الاؾخضالٛ بها "ٖخاب  :ومنها ْىله حهالى ،وهضم بهؼ ؤصلت الىٓل التي عصَّ ؾِبٍى

َٓض طهب ال٘ؿاجي بلى ؤن )ٖخاب( مىطىب  ؛[ 24آًت  .ؾىعة اليؿاءهللا نلُ٘م" ]

مت نلى ظىاػ بنماٛ اؾم الُهل مخإزغا نً  ،بـــ)نلُ٘م( واؾخضٛ باآلًت الٍ٘غ

ه ؤن اؾم الُهل ال ٌهمل بال مخٓضما نلى مهمىله ،ىلهمهم خُض  ،ومظهب ؾِبٍى

ضا نلُٚ :"وانلم ؤهه ًٓبذ :ْاٛ ٛ .ٍػ ضا :.. بال ؤن جٓى َخىطب بةغمإع الُهل  ،ٍػ

جؼ بنغاب )ٖخاب( مهمىال لـ)نلُ٘م( ،(174زم جظٖغ نلُٚ بهض طلٚ") ًُ مَّ لم 
َ
 ،ومً ز

ضا "خغمذ نلُ٘م ؤمهاج٘م" ختى  :[" إلاا ْاٛ ]هللا :َٓاٛ ؛بل ؤنغبه مطضعا مٖا

اٛ ،مشبذ نليهم ،اهٓط ى ال٘الم نلم اإلاساؾبىن ؤن هظا م٘خىب نليهم ٖخاب  :ْو

ُضا ض  :زم ْاٛ نً عؤي ال٘ؿاجي ،هللا جٖى بهػهم ؤن )ٖخاب هللا( هطب  شغمْو

  .(175نلُ٘م ٖخاب هللا) :نلى ْىله

ه الاؾخضالٛ به ْٛى الهغب ه( وهدىه مما )لِـ زلٔ هللا مشل :ومما عص ؾِبٍى

ه بالؼنم ،قاهغه بهماٛ )لِـ( ٖما ُتهمل )ما( ٌٛ لبهػهم وضُه ؾِبٍى  ؛وهى ْى

ض  :َٓاٛ جهل ٖـ)ما(شغم "ْو
ُ
ػسف، وطلٚ  ،بهػهم ؤن )لِـ( ج ٌُ كلُل ال ًياد 

ػ ؤن ًٙىن مىه َجّىِ ًُ ض" ،لِـ زلٔ هللا مشله :َهظا  وبهما لم  ،(106)ولِـ ْالها ٍػ

ه ؤن ًٙىن في هظا ال  ؛ٓٛى وهدىه صلُل نلى صخت بهماٛ )لِـ(ًغجؼ ؾِبٍى

له بخٓضًغ غمحر الشإن اؾما  مً٘ جإٍو ًُ ؿدشهض به نلى هظا الٓٛى  ٌُ ألهه ٗلَّ ما 
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ٙىن "زلٔ وما بهضه ظملت في مىغو الخبر") ،لـ)لِـ( ه .(177ٍو "  :ْاٛ ؾِبٍى

بهه ؤمت  :ٖٓىله ،وهظا مبخضؤ ،والىظه والخض ؤن جدمله نلى ؤن في )لِـ( بغماعا

  .(178اهبت")هللا ط

  :هــ(285ثاهُا اإلابرد )ث 

ه لم ٌؿخ٘ثر مً الانتراع نلى الاؾخضالٛ بالىٓل َةن الىداة  ٗان ؾِبٍى بطا 

الشىاهض وببؿاٛ الاخخجاط ما لم ًغو مً في عّص  بْضامه ْض نَغَىا نً اإلابرص 

ض ٖثرث الشىاهض التي عص اإلابرص الاؾخضالٛ بها ،(179)بها وبما  ،بما بالؿهً َيها ،ْو

لها نلى هدى ًمىو الاخخجاط بهاب ه نلى  ،خإٍو ومما عصه اإلابرص ما اؾخضٛ به ؾِبٍى

ت في الشهغ ه ببِخحن مً  ،ظىاػ بنماٛ الم ألامغ مدظَو َٓض اؾخضٛ ؾِبٍى

غة ،الشهغ ٛ  ،ؤخضهما إلاخمم بً هٍى ؤما بِذ مخمم َهى  ،وآلازغ لشانغ مجهى

   :ْىله

ل     نلى مشل ؤصخاب البهىغت َازمص ي   خغ الىظه ؤو ًبٚ مً بٙىلٚ الٍى

  :وؤما البِذ الشاوي َهى ْٛى الشانغ .لُبٚ :ؤي

 بطا ما زُذ مً ؤمغ جباال   مدمض جُض هُؿٚ ٗلُّ هُـ 

                                                           
  .اع ال٘خب الهلمُت()ؾبهت ص 5/ 2شغح الؿحرافي  (177)
  .147/ 1ال٘خاب  (178)
  .148/ 1زؼاهت ألاصب  (179)
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ض ؤه٘غ اإلابرص هظه الػغوعة117لخُض ) :ؤي َهى ال ًجحز خظٍ الم ألامغ  ،(، "ْو

ى خظٍ وال ًغي في البِخحن الؿابٓحن صلُال نل ،(111وببٓاء نملها في شهغ ؤو هثر")

َهى في  ،)ؤو ًبٚ( مهؿىٍ نلى مهنى )ازمص ي( :ألن ْىله ؛الالم وببٓاء نملها

  .)َلخسمص ي( :مهنى

  .(112وؤما البِذ الشاوي َٓض عصه اإلابرص للجهل بٓاثله )

؛ ألمغ ًخهلٔ  وه٘ظا ًٙىن اإلابرص ْض انترع نلى الاؾخضالٛ بالبِذ ألاٛو

ل؛ ألن الخمل نلى اإلاهنى با ،باإلاتن لوهى الخإٍو وانترع نلى  ،ب مً ؤبىاب الخإٍو

  .وهى الجهل بٓاثله ،الاؾخضالٛ بالبِذ الشاوي ألمغ ًخهلٔ باإلؾىاص

َٛ به ْىله حهالى ]ؾىعة  "ٌؿإله َمً في الؿماواث وألاعع" :ومما عص اإلابرص الاؾخضال

ٛى الشانغ ،[ 29آًت  .الغخمً   :ْو

ىطغه ؾىاء   َمً ًهجى عؾٛى هللا مى٘م مضخه ٍو  ٍو

حن باآلًت والبِذ نلى ظىاػ خظٍ اإلاىضٛى َٓض اؾ ٔ مً الىدٍى خضٛ ٍَغ

  .وعص اإلابرص الاؾخضالٛ بهما ،الاؾمي

                                                           

ــــــــ2ال٘خاب ( 117)  / ـــ

ت ( 111) ه والػغوعة الشهٍغ ببغاهُم خؿً ببغاهُم ـ عخمه هللا عخمت  :ألؾخاطي الجلُل الضٖخىع  161ؾِبٍى

 واؾهت ـ 

  .131 ،137/ 2اإلآخػب ( 112)
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مت َال خاظت بلى الٓٛى َيها  بالخظٍ )َمً( مشخملت ألن " ؛ؤما آلاًت الٍ٘غ

وؤما البِذ َُمً٘ "ظهل  .(113")ألنها جلؼ للجمُؼ غلى لفظ واخد ؛غلى الجمُؼ

ىطغه") :.. َ٘إهه ْاٛ.ا لهاوظهل الُهل وضُ ،)َمً( ه٘غة   .(114وواخض ًمضخه ٍو

 :هــ(368طػُد الظيرافي ) ث  ؤبى :ثالثا

ه مٙاهخه ومجزلخه َإٖثروا مً  ،نَغٍ الهلماُء ْضًما وخضًشا ل٘خاب ؾِبٍى

ٗان ؤبى ؾهُض الؿحرافي  ،الاشخًاٛ به ْغاءة وشغخا وصعاؾت إلاؿاثله ؤو لشىاهضه و

 واهخماماؤخَض الهلماء الظًً ؤولىا ٖخاب ؾِ
ً
ه نىاًت  ،َشغخه شغخا مؿىال ،بٍى

ض ؤٖثر مً الانتراع نلى الاؾخضالٛ بالىٓل  ؛َغص ؤْىاٛ مسالُُه لغص ؤصلتهم ،ْو

لها بدُض جخُٔ مو ما ًغاه مً آعاء  ،وبما ألنها مجهىلت الٓاثل ،بما ألهه ًمً٘ جإٍو

  .وبما ألن لألبُاث عواًاث يحر عواًاث مً زالُهم

لهما عصه َمً ألاٛو ]   :[ ْٛى الشانغإلمٙان جإٍو

ٗان بًاهم نؿُت نىصا  ْىاَظ هضاظىن خٛى بُىتهم                      بما 

ٗان(  حن بهظا البِذ نلى ظىاػ الُطل بحن ) َٓض اؾخضٛ بهؼ الىدٍى

ٗان( ،وعصه الؿحرافي ،واؾمها بمهمٛى الخبر  ،َمىو ؤن ًٙىن )نؿُت( اؾم )

جىػ وطٖغ ؤن البِذ ًدخم ،و)نىصا( زبرها
ُ
بط ًدخمل ؤن  ؛ل يحر ما طهب بلُه اإلا

ا ٗان( غمحر الشإن مدظَو ٗان( ،ًٙىن اؾم ) ٖما  ،وظملت )نؿُت نىصا( زبر )

ٗان( اصة ) ونلى ٖال الخىظيهحن ال ًٙىن في البِذ صلُل نلى ظىاػ  ،ًدخمل ٍػ

                                                           

  .2/135اإلآخػب ( 113)

  .الؿابٔ هُؿه( 114)
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ٗان( واؾمها بمهمٛى الخبر "وهظا البِذ ال حجت  :ْاٛ الؿحرافي .الُطل بحن )

ٗان( غمحر ألامغ والشإنألهه ً ؛َُه  ،وجىطب )بًاهم( بـ)نىصا( ،جىػ ؤن ججهل في )

ٗان( جىػ ؤن جٙىن ػاثضة ،وججهل الجملت في مىغو زبر للػمحر الظي في )  ،ٍو

ٙىن جٓضًغه   .(115بما بًاهم نؿُت نىص" ) :ٍو

ُحن نلى ظىاػ ما عصه للجهل بٓاثلهومً الشاوي ] [ ما اؾخضٛ به الُغاء ؤو يحره مً الَٙى

  :اإلآطىع في الشهغ مً ْٛى الشانغمض 

 ونلمذ طلٚ مو الجغاء    ْض نلمذ ؤزذ بني الؿهالء 

 ًا لٚ مً جمغ ومً شِشاء   ؤن وهم مإٗىال نلى الخىاء

 ًيشب في اإلاؿهل واللهاء

وهما  ،ووظه الاؾخضالٛ بهظه ألابُاث ؤن ْاثلها مض )الؿهالء( و)الخىاء(

وعؤي الؿحرافي ؤهه ال  .ع في الشهغَضٛ طلٚ نلى ظىاػ مض اإلآطى  ،مٓطىعان

ُىن  وال  ،ؤبُاث ؾير مػسوفتألنها " ؛حجت َيها نلى صخت ما طهب بلُه الَٙى

ػسف كائلها  .(116)"  وؾير حائص الاخخجاج بمثلها ،ٌُ

ُىن وألازُش صلُال نلى ظىاػ جٕغ ما عصه لخهضص عواًخهومً الشالض ] [ ما ؤوشضه الَٙى

  :نباؽ بً مغصاؽ الؿلميَمما ؤوشضوه ْٛى  ؛ضٍغ ما ًىطٍغ

ٗان خطً وال خابـ ان مغصاؽ في مجمو   َما   ًُْى

                                                           

ه للؿحرافي ( 115)  )ؾبهت الهُئت الهامت لل٘خاب(.  .64 ،63/ 3شغح ٖخاب ؾِبٍى

ه للؿحرافي   (116)  )ؾبهت الهُئت الهامت لل٘خاب(.. 157/ 2شغح ٖخاب ؾِبٍى
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ولِـ بهلم نلى ْبُلت  ،بط ال ما وو ًمىهه مً الطٍغ ؛َـ)مغصاؽ( نلٌم مطغوٍ

 ٛ خإو ُُ   :ومىه ـ ؤًػا ـ ْٛى الشانغ ،َ

ـــ ـــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــغ ؤٖثرها وؤؾُبهاومطهُب خحن ظض ألامــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ  ـــــــ)م(ـ

ض مىهه الشانغ مً الطٍغ ،َـ)مطهب( نلم مطغوٍ وبهظًً البِخحن  ،ْو

ُىن وألازُش نلى ظىاػ جٕغ ضٍغ ما ال ًىطٍغ في  ويحرهما اؾخضٛ الَٙى

البِخحن نلى يحر ما وعص الؿحرافيُّ اؾخضاللهم بإن الغواًت في  ،غغوعة الشهغ

َةن الغواًت نىض  ،"َإما بِذ نباؽ بً مغصاؽ :ْاٛ ـ عخمه هللا ـ .ؤوشضوه

ومطهب خحن ظض ألامغ َةن  :... وؤما ْىله.ًُىْان شُذَي في مجمو :ؤصخابىا

  .(117وؤهخم خحن ظض ألامغ" ) :ؤصخابىا ًغووهه

  :هــ(471غبد اللاهس الجسحاوي )ث  :زابػا

ِ ؤبى نلي ٖخابه 
ّ
َ٘ثرث  ،)ؤلاًػاح الهػضي( َإْبل نلُه الهلماء واإلاخهلمىن ؤل

ت ومًاعبت ) ٗان نبض الٓاهغ  ،(118شغوخه وشغوح شىاهضه مً مشاْع و

َشغخه شغخا مؿىال "ال  ،الجغظاوي ؤخَض الهلماء الظًً ؤْبلىا نلى هظا ال٘خاب

زم ازخطغ شغخه في  ،(119وحؿىم طعوجه") ،ًؿٛى بام ٗل ؤخض لبلىى عجبخه

  .)اإلآخطض( ٖخاب ؾماه

                                                           

ه للؿحرافي ( 117)  )ؾبهت الهُئت الهامت لل٘خاب(.  176 ،175/ 2شغح ٖخاب ؾِبٍى

ومٓضمت جدُٓٔ ٖخاب الٙافي البً ابي الغبُو  ،13، 12ٖخاب الشهغ للُاعس ي جدُٓٔ مٓضمت  :ًىكغ( 118)

51 – 64 . 

  .67اإلآخطض ( 119)
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ض طٖغ الجغظاوي في ٖخابه بهؼ مؿاثل الخالٍ بحن الىداة وازخاع منها ما  ،ْو

ومً ؤصلت الىٓل التي عصَّ  .مهترغا نلى الاؾخضالٛ بالىٓل ،وعّص يحَره ،ًغاه ضىابا

َٛ بها ْىله حهالى ُغ  :الجغظاوي الاؾخضال ٌٛ َُه ٖبحٌر وضضٌّ نً ؾبُل هللا ٖو ْل ْخا

بط طهب بهؼ الىداة بلى ؤن )اإلاسجض  ؛[ 217آًت  .]ؾىعة البٓغة مبه واإلاسجض الخغا

مؿخضال بهظه آلاًت ويحرها نلى ظىاػ  ،الخغام( مهؿٍى نلى الػمحر في )به(

ولم ًغجؼ نبض  ،نؿِ الاؾِم الكاهِغ نلى الػمحر اإلاجغوع صون بناصة الجاع

 ،ؾبُلوطهب بلى ؤن )اإلاسجض الخغام( مهؿٍى نلى  ،الٓاهغ هظا الاؾخضالٛ

َٓاٛ ــ عخمه هللا ــ  ؛وهى ؤمغ ُمجمٌو نلُه ،َُُه نؿِ اؾم قاهغ نلى اؾم قاهغ

ال نلى  ،)نً ؾبُل هللا( :"الجغ في )اإلاسجض الخغام( بالهؿِ نلى ْىله حهالى

 .(127الػمحر في )به()

 قاهغة في ٖخب الخالٍ الىدىي 
ً
ض ٖثر الانتراع نلى الاؾخضالٛ بالىٓل ٖثرة ْو

في  –ؤًػا  –ٖما ٖثر  ،(123واثخالٍ الىطغة) ،(122لخبُحن)وا ،(121)ٗاإلهطاٍ

ً مً الىداة الظًً خَغضىا نلى ِطٖغ مؿاثل الخالٍ والترظُذ  ٖخب اإلاخإزٍغ

  .(124بُنها)

                                                           
(120)

 . 960/ 2 المقتصد 

 ،637 ،597 ،565 ،481 ،455 ،449 ،435 ،317 ،277 ،254 ،214 ،179 ،135 ،112 :ًىكغ( 121)

  .. ويحرها757 ،714 ،647

  .ويحرها .455 ،431 ،422 ،474 ،396 ،375 ،338 ،316 ،293 ،262 ،257 :ًىكغ( 122)

  .ويحرها ،134 ،117 ،98 ،81 ،76 ،68 ،62 ،51 :ًىكغ( 123)

 ،169/ 1واللباب لله٘بري  ،282 ،257 ،182 ،157 ،147 ،174ؤؾغاع الهغبُت لألهباعي  :ًىكغ مشال( 124)

 ،298 ،263/ 2 ،1157 ،993/ 1والٙافي البً ؤبي الغبُو  ،99 ،53/ 2 ،347 ،254 ،211 ،176

898.   
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 اإلابدث الثاوي 

م   الاغتراض غلى الاطخدالٌ باللسآن الىٍس

 غىد الشاػبي الشاهد اللسآوي.  

  آن وطبب ذلًغدم اللُاض غلى بػع ما وزد في اللس.  

 م   .هماذج مً اغتراض الشاػبي غلى الاطخدالٌ باللسآن الىٍس
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 غىد الشاػبي الشاهد اللسآوي.  

ىُّ ٖهبه وعؾىُر ْضِمه في 
ُ
ظٖغ مهه ُنل ظٖغ ؤلامام الشاؾبيُّ ـ عخمه هللا ـ بال وٍُ ًُ ال 

 ٛ ـ بإهه ختى ُوِضِ ـ عخمه هللا  ،نلىم الضًً وجػلُهه مً الُٓه والخُؿحر وألاضى

ٗابغ ألاثمت اإلاخُىىحن الشٓاث ،"مً ؤَغاص الهلماء اإلادٓٓحن ألازباث له الٓضم  ،وؤ

 ،(125الغاسخ وؤلامامت الهكمى في الُىىن َٓها وؤضىال وجُؿحرا وخضًشا ونغبُت")

ٗان الشاؾبي ـ عخمه هللا ـ  ض  ػت ؤصىلها وفسوغهاْو ان مً غلم الشَس  ،"ٍز

َُؼم  ،(126")خللُد والخػصب للمراهبؾير مخلد إلى ال ،مػلىلها ومىلىلها

ا لها ،الىاؽ بلُه ٌؿخُخىهه في ؤمىع صًنهم ًغا نلى  ،ووِْ في وظه البضم عاصًّ ِ٘ ُمْى

ا بلى الخمؿٚ بالؿىت ،ؤصخابها ًُ هت ْبلخه ونلىم الضًً  ،صان ٗاهذ الشَغ وَمً 

م  وؤن ًجػله حلِظه غلى  ،"طميره وؤهِظهِوظهخه َال بض ؤن ًخسظ الٓغآن الٍ٘غ

ٗان الشاؾبي ،(127هظسا وغمال") ،اللُالي وألاًاممس  َما وضل بلُىا مً  ،وه٘ظا 

ٗاهذ جيشاٛ نلى ْلمه اهصُاال م  َُظٖغ في  ،آزاعه ٌشهض بإن آًاث الٓغآن الٍ٘غ

برهً نلى  غشض بلى اؾخدػاعه ٍو اإلاىغو الىاخض مً آلاًاث ما ًضٛ نلى خُكه ٍو

ه في  ،(128بخاؾخه وجم٘ىه)
ُ
ما شهضث بظلٚ مالُاج هت شهض به ٖو نلىم الشَغ

وخؿبٚ صلُال نلى بخاؾخه  ،ٖخابه )اإلآاضض الشاَُت في شغح زالضت الٙاَُت(

ٗان ًظٖغها بحن الخحن  م واؾخدػاعه آلًاجه جلٚ ألاخٙام التي  بالٓغآن الٍ٘غ

                                                           

 48الابتهاط هُل   (125)

ؿمذ له بالىكغ في ٖخابه )اإلاىآَاث( مً ٖالمه ـ عض ي هللا ـ  في 124/ 1اإلاىآَاث ( 126) ٌُ ٗان  .،َمً  إهما  ٖو

ُّٔ َمً ًُىضِ بهظه الطُاثًطِ هَُؿه؛ بط     .هى ؤخ

  .144/ 4اإلاىآَاث للشاؾبي ( 127)

  .ويحرها ،537 ،536 ،527 ،577 ،74/ 1ًىكغ ـ مشال ـ اإلاىآَاث ( 128)
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ىله ،(129وهى في اللسآن هثير" )" :مً هدى ْىله ،وآلازغ "ومثل هرا في  :ْو

ىله في  ،(130اللسآن هثير حدا") "كد حاء  :بنماٛ زاوي الهاملحن في باب الخىاػمْو

ىله في ظىاػ بقهاع الُهل وبغماعه بن  ،(131بل لم ًجئ به إال هى") ،في اللسآن ْو

َّٛ نلُه صلٌُل  م الىحهان مػا"):ص ىله ،(132"وكد حاء في اللسآن الىٍس "ال ججد  :ْو

 :ىلهْو ،(133في اللسآن اطم إشازة مجسدا مً الياف وهاء الخىبُه ؤًظا مػا" )

 "هاؤهخم ؤوالء جدبىنهم" :ؾير مىسز مػه )ها( إال في كىله ]اؾم ؤلاشاعة[لم ًلؼ 

ٗان ًخلى  ،(134) [ 119آًت  .]ؾىعة آٛ نمغان ومشل هظه ألاخٙام ال جطضع بال نً  نالم 

   .ٖخاب هللا آهاء اللُل وؤؾغاٍ النهاع

ال٘شحَر مً  ومً مكاهغ نىاًت الشاؾبي بالٓغآن ؤهه ْض خشض في ٖخاب )اإلآاضض(

ؼ ختى ججاوػ ما طٖغه مً آًاجه ماثخحن وؤلُا) ج٘غع  ،(135آًاث ال٘خاب الهٍؼ

ض اؾخضٛ بها نلى ْىانض الىدى والطٍغ ،بهػها   .ومؿاثل مً اللًت ويحرها ،ْو

ٗان مً البضًهي ؤن  ٗان ٖخاب )اإلآاضض الشاَُت( شغخا ألعظىػة ابً مالٚ  وإلاا 

 ألالُُت
َ
بطا وظض لها مشُال  ،غ بهؼ ؤلُاقها بالٓغآنَُؿ ،ًُؿغ الشاؾبيُّ ؤلُاف

  :َةطا ْاٛ ابً مالٚ ،(136في ٖخاب هللا )

                                                           

  .144/ 4اإلآاضض ( 129)

  .678/ 4اإلآاضض  ( 137)

  .188/ 3اإلآاضض ( 131)

  .563/  2اإلآاضض ( 132)

  .417/ 1اإلآاضض   (133)

 .417/ 1. اإلآاضض - (134)

 .67ـ  5/  17َهغؽ آلاًاث الٓغآهُت ل٘خاب اإلآاضض  :ًىكغ( 135)

  .546ؤضٛى الىدى ومؿاثله الخالَُت نىض اإلاغاصي والشاؾبي ( 136)
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ل ؾبٓه )صام( خكغ  ٗو

 :ومىـه كـىله حػالى ،مـىؼ :وخـظـس مـػـىاه" :َٓاٛ ؛َؿغ الشاؾبي )الخكغ( بـ)اإلاىو(

ل ابً مالٚ  ،(137) [ 37آًت  .]ؾىعة ؤلاؾغاء "وما وان غؼاء زبً مدظىزا"
َّ
وبطا َمش

)ؤوشإ الؿاثٔ ًدضو( َؿغ الشاؾبي مهنى )الؿاثٔ(  :بٓىله هل )ؤوشإ(للُ

م طاق ؤلابل وؾيرها  :"والظائم مً :َٓاٛ ؛مؿدشهضا بأًت مً الٓغآن الٍ٘غ

"وحاءث ول هفع مػها  :ومىه كىله حػالى ،إذا كدمها بين ًدًه ،ٌظىكها طىكا

الخظٖحر والخإهِض واؾخضٛ بالٓغآن نلى ظىاػ  .(138) [21آًت  .]ؾىعة ّ طائم وشهُد"

  :في لُل )الٙلم( الىاعص في ْٛى ابً مالٚ

هل زم خٍغ الٙلم  واؾم َو

اهض ٖؿاثغ ألاظىاؽ :َٓاٛ    ظٖغ وٍُ ًُ ٛ  ،"الٙلم  ٖما  ،وهي الٙلم ،هى الٙلم :َخٓى

 ٛ ت" :َٓض ْاٛ حهالى ،وهي الىسل ،هى الىسل :جٓى ]ؾىعة  "ٖإنهم ؤعجاػ هسل زاٍو

  .[27آًت  .]ؾىعة الٓمغ "ٖإنهم ؤعجاػ هسل مىٓهغ" :وفي مىغو آزغ ،[7آًت  .الخاْت

م لُبّحن صخت اؾخهماٛ وعص في ألالُُت ؿدشهض بالٓغآن الٍ٘غ ومً طلٚ ؤن  ،َو

 ابً مالٚ ـ عخمه هللا ـ ْاٛ: 

 الىمـ :َـ)همـ( نّغََذ ْل َُه  )ؤٛ( خٍغ حهٍغِ ؤو الالم َٓـ 

                                                           

  .159/ 2اإلآاضض  :ًىكغ( 137)

  .285/ 2اإلآاضض  :. ًىكغ- (138)
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َذ(
ْ
َ ِ :َمهنى )َنغَّ ر بال ،ؤعصث الخهٍغ َٓاٛ  ؛(139ُهل نً بعاصجه)ؤي ؤهه َنبَّ

م ،وهظا في ال٘الم الهغبي الُطُذ مىظىصٌ  :الشاؾبي م مً  :َُي الٓغآن الٍ٘غ "ٖو

ت ؤهل٘ىاها " ٓو طلٚ مو بطا.ؤعصها بهالٖها :اإلاهنى ...[4آًت  .]ؾىعة ألانغاٍ ٍْغ  ،.. ٍو

[، و"بطا ْمخم بلى الطالة 98آًت  .]ؾىعة الىدل "َةطا ْغؤث الٓغآن َاؾخهظ" :هدى

ٗان هظا مىظىصا في ال٘الم ،[6آًت  .]ؾىعة اإلااثضة يؿلىا"َا َال ماوو مً  ،وبطا 

  .(147اؾخهماله")

*** 

ض ًٓو في ألالُُت ما قاهغه مسالُت الُٓاؽ َِؿدشهض الشاؾبي نلى صخخه  ،ْو

م ومً طلٚ خظٍ آزغ اإلاػاعم اإلاهخل  ،ومىآَخه الُٓاؽ بأًت مً الٓغآن الٍ٘غ

 ٛ ؿبٔ بجاػم في ْى ٌُ   :ابً مالٚ الظي لم 

ػاٍ ؤبضا               وبهؼ طا ْض  ًُ  لُكا مُغصا ًإثوبهؼ ألاؾماء 

م ْىله  ،َدظَذ الُاء صون ظاػم ،ًإحي :َإضل )ًإث( وهكحره مً الٓغآن الٍ٘غ

 .(141[ )175آًت   .]ؾىعة هىص "ًىم ًإِث ال جٙلم هُـ بال بةطهه" :حهالى

ب  ،(142و"ْض انخنى الشاؾبي ٖشحرا بةنغاب ألالُُت")  واؾدشهض في بهؼ ألاناٍع

م   :َهىض شغح ْٛى ابً مالٚ ،بىكاثغ التراُٖب مً الٓغآن الٍ٘غ

                                                           

  .689مًني اللبِب  :ًىكغ( 139)

  .556/ 1اإلآاضض ( 147)

  .59/ 4اإلآاضض  ( 141)

  .114ؤضٛى الىدى ومؿاثله الخالَُت نىض اإلاغاصي والشاؾبي ( 142)
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 والاؾم مىه مهغب ومبني

ا نلى )مهغب( ن الشاؾبي ؤن )مبني( لِـ مهؿَى ىِهُم قاهُغ الهباعة ،ًبّحِ ًُ  ،ٖما 

لىً ُخِرف لفظ )مىه( في "،ومىه مبني :والخٓضًغ ،وبهما هى مبخضؤ زبره مدظٍو

"ذلً مً ؤهباء اللسي  :وهظيره كىله حػالى ،لبُان اإلاػنى مؼ الحرف ؛يالثاو

اإلاػنى ـ وهللا ؤغلم ـ ومنها  .[177آًت  .]ؾىعة هىص هلصه غلًُ منها كائم وخصُد"

وهى  ،[175آًت  .]ؾىعة هىص"فمنهم شلي وطػُد"  :ومثله كىله حػالى ،خصُد "

  .(143هثير)

م ْٛى ابً مالٚومما طٖغ له الشاؾبيُّ هكحرا مً الٓغآ   :ن الٍ٘غ

 ٗالُاء والٙاٍ مً ابني ؤٖغمٚ              والُاء والها مً ؾلُه ما ملٚ

)ؾلُه ما ملٚ( اؾخُهامُت نلٓذ الُهل الظي  :"و)ما( مً ْىله :ًٓٛى الشاؾبي

 "ٌؿإلىهٚ ماطا ًىُٓىن" :ٖٓىله حهالى ،هى )ؾل( نً الخهضي بلى مُهىله الشاوي

  . [219آًت  .]ؾىعة البٓغة

**** 

ض ٌهػض الشاؾبي ألامشلت اإلاطىىنت التي طٖغها يحره بأًت مً ٖخاب هللا ومً  ،ْو

نظُث  :هدى ،طلٚ ؤن ابً مالٚ ـ عخمه هللا ـ طٖغ ؤن )مً( الجاعة جإحي للمجاوػة

                                                           

 .73 ،1/72اإلآاضض ( 143)
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نظث مىه وؤهُذ  :هدى ،جٙىن ]مً الجاعة[ للمجاوػة :ْاٛ الشاؾبي .(144مىه)

  .(145)[27آًت  .]ؾىعة ياَغزبىم مً ول مخىبر""إوي غرث بسبي و  :وفي اللسآن ،مىه

*** 

ػُِ  ُُ ً ؾبٓه مً الىداة َ ض ًىٓل الشاؾبي بهؼ الشىاهض الٓغآهُت نمَّ ْو

ىم ظملت الٓؿم زبرا نً  ،بليها شىاهَض ؤزغي  مً طلٚ ما هٓله الشاؾبيُّ في ْو

ًُ مالٚ ،وطهب سهلٌب بلى اإلاىو ،َٓض طهب الجمهىع بلى ظىاػه ،اإلابخضؤ َٛ  َغصَّ اب ْى

ىم ظملت الٓؿم زبرا نً اإلابخضؤ في ْىله حهالى ؛(146سهلب) "والظًً هاظغوا  :لْى

ِلمىا لىبىثنهم في الضهُا خؿىت"
ُ
وهٓل  .[ 41آًت  .]ؾىعة الىدل في هللا مً بهض ما ق

 نً ابً مالٚ
َ
 آًاٍث ؤزغي  ،الشاؾبيُّ هظه آلاًت

َ
 :هي ْىله حهالى ،زم ػاص نليها زالر

 ،[ 7آًت  .]ؾىعة الهى٘بىث ىا الطالخاث لىُ٘غن ننهم ؾِئاتهم"" والظًً آمىىا ونمل

ىله حهالى ا" :ْو ]ؾىعة  "والظًً آمىىا ونملىا الطالخاث لىبىثنهم مً الجىت يَغ

ىله حهالى [، 58آًت  .الهى٘بىث ]ؾىعة " والظًً ظاهضوا َُىا لنهضًنهم ؾبلىا"  :ْو

  .(147) .[ 69آًت  .الهى٘بىث

*** 

هُت في اإلاىغو الىاخض مً الؿماث الباعػة في ٖخاب وحهضص الشىاهض الٓغآ

طا نلى ؤن ًػم الشبُه  ؛)اإلآاضض الشاَُت( ٗان الشاؾبي ـ عخمه هللا ـ خٍغ بط 

                                                           

  .134/ 3شغح الدؿهُل ( 144)

 . 2/594اإلآاضض ( 145)

  .317/ 1ؿهُل شغح الد( 146)

  .637/ 1اإلآاضض  :ًىكغ( 147)
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وهظه الؿمت ؤبغُػ ما جٙىن نىض خضًض  ،وؤن ًٓغن الىكحر بىكحره ،بلى شبيهه

خاؾت َالخضًض ننها هى اإلاُضاُن الُؿُُذ الظي جكهغ َُه ب ،الشاؾبي نً ألاصواث

م واؾخكهاعه لها ًُ مالٚ ؤن الىاَو  ،الشاؾبي بأًاث الٓغآن الٍ٘غ َةطا طٖغ اب

ُّٛ نلى جغجٍِب   ال جض
َ
هؿِ بها الالخٔ والؿابٔ واإلاطاخب ،الهاؾُت ُُ   :َٓاٛ ،َ

 َانؿِ بىاو الخٓا ؤو ؾابٓا             في الخ٘م ؤو مطاخبا مىآَا

م ما ًضٛ نلى خاالتها وظضها الشاؾبي ـ عخمه هللا ـ ٌؿّى مً آًاث ا لٓغآن الٍ٘غ

ٛ  ؛الشالر ه  :َُٓى
ُ
ا للترجِِب الؼماوّيِ ْىل ًٓ ا ظاء َُه الترجُِب اللُكيُّ مىاَ ِممَّ

َ
َ"

 ،[ 2 ،1آًت  .]ؾىعة الؼلؼلت"بطا ػلؼلذ ألاعع ػلؼالها وؤزغظذ ألاعع ؤزٓالها"  :حهالى

ه حهالى
ُ
ىل هىا واسجضوا :ْو ه  [ 77آًت  .دج"] ؾىعة ال"ًا ؤيها الظًً آمىىا اٖع

ُ
ىل ْو

ا ظاء نلى [..43ؾىعة ّ. آًت "بها هدً هديي وهمُذ وبلُىا اإلاطحر"] :حهالى ....، وِممَّ

ه حهالى
ُ
ـِ الترجِِب ْىل ]ؾىعة الضزان  آًت "ؤهم زحر ؤم ْىم جبو والظًً مً ْبلهم :ن٘

ه حهالى ،[37
ُ
ىل ض اظخمو .[9آًت  ."]ؾىعة الخاْت"وظاء َغنىن ومً ْبله :ْو ..، ْو

"وبط ؤزظها مً الىبُحن مُشاْهم ومىٚ ومً هىح وببغاهُم  :الػغبان في ْىله حهالى

م" ُه حهالى[7آًت  .]ؾىعة ألاخؼابومىس ى ونِس ى بً مٍغ
ُ
ا ظاء نلى اإلاهُِت ْىل "وبط  :، وِممَّ

و ببغاهُم الٓىانض مً البِذ وبؾمانُل   .[127آًت  ."] ؾىعة البٓغةًَغ

*** 

ٗان الشاؾبي ًىعص شحرا ما  ا ؤوعص َُه  ،آًخحن ؤو ؤٖثر في اإلاىغو الىاخض ٖو ِممَّ
َ
َ

اًِت بـبهؼ ألاخٍغ الىاسخت ُٛ هىِن الْى َٓض طٖغ ؤن ال٘شحر في لؿان  ؛آًخحن اجطا

اًت بـ)لُذ(  " ًا لُخني ٖىذ جغابا" :مؿدشهضا بٓىله حهالى ،الهغب اجطاٛ هىن الْى
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ىله حهالى ،[ 47آًت  .]ؾىعة الىبإ لخا لُخني لم :ْو ان ؤجسظ َالها زلُال""ًا ٍو آًت  .]ؾىعة الُْغ

"لهلي ؤبلٌ  :مؿدشهضا بٓىله حهالى  ،وؤن ال٘شحر نضم اجطالها بـ)لهل( ،[ 28

ىله حهالى ،[ 26آًت  .]ؾىعة ياَغ ألاؾباب"   .[ 38آًت  .]ؾىعة الٓطظ "لهلي ؤؾلو" :ْو

ُض الجملت ُِٖ "َٓخل  :خُض طٖغ َُه ْىله حهالى ،ومما ؤوعص َُه زالر آًاث جٖى

ىله حهالى ،[ 27 ،19 .]ؾىعة اإلاضزغ ْضع زم ْخل ُِٖ ْضع" "ٖال ؾُهلمىن زم ٖال  :ْو

ىله حهالى ،[ 5 ،4]ؾىعة الىبإ  ؾُهلمىن" "َةن مو الهؿغ ٌؿغا بن مو الهؿغ  :ْو

  .[ 6 ،5]ؾىعة الشغح  ٌؿغا"

 :َمىه ْىله حهالى ،ومما ؤوعص َُه ؤعبو آًاث نؿِ الُهل نلى اؾم ٌشبهه

ىله حهالى ،[4 ،3]ؾىعة الهاصًاث  ث ضبدا َإزغن به هٓها""َاإلاًحرا "ؤو لم ًغوا بلى  :ْو

ٓبػً" هم ضاَاث ٍو ىله حهالى ،[19آًت  .]ؾىعة اإلالٚ الؿحر َْى "بن اإلاطضْحن  :ْو

ىله حهالى ،[18آًت  .]ؾىعة الخضًض واإلاطضْاث وؤْغغىا هللا" َالٔ ؤلاضباح وظهل  :ْو

  .[96آًت  .]ؾىعة ألاوهام اللُل ؾ٘ىا"

ها  :َمً شىاهضه ْىله حهالى ،ومما ؤوعص َُه زمـ آًاث خظٍ الىاو ومهؿَى

ىله حهالى ،والبرص :[ ؤي 81آًت  .]ؾىعة الىدل "وظهل ل٘م ؾغابُل جُٓ٘م الخغ"  :ْو

 :مهىاه :[، ْالىا 22آًت  .]ؾىعة الشهغاء "وجلٚ وهمت جمنها نلي ؤن نبضث بني بؾغاثُل"

ىله حهـالى ،ولم حهبضوي  285آًت  .]ؾىعة البٓغة ( هُّغ بحن ؤخض مً عؾله"148ال ) " :ْو

ىله حهالى ،بحن ؤخض وؤخض :[، ؤي "ال ٌؿخىي مى٘م مً ؤهُٔ مً ْبل الُخذ  :ْو

                                                           

  .ؾٓؿذ مً اإلاؿبىم( 148)
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اجل" ض 17آًت  .]ؾىعة الخضًض ْو اجل  :[، ًٍغ ىله حهالى ،ومً ؤهُٔ مً بهضه ْو  :ْو

  .(149والشغ) :مهىاه :ْالىا ، [26آًت  .]ؾىعة آٛ نمغان "بُضٕ الخحر"

ؿلمىا بلى ؤمغ طي باٛ ٌُ وهى  ،واؾدشهاص الشاؾبي ـ عخمه هللا ـ باآلًخحن ألازحرجحن 

ٗان ًدغص نلى الاؾخهاهت بالؿُا157ّؤن الشاؾبي ـ وهى الىدىي اإلاُؿغ)  ،( ـ 

ؿخضٛ به نلى اإلادظٍو ض :َٓض ْضع اإلادظٍو في آلاًت ألاولى بٓىله ،َو ومً  :"ًٍغ

اجل "ؤولئٚ ؤنكم صعظت مً  :لُه بٓىله حهالىألهه مضلٛى ن ؛ؤهُٔ مً بهضه ْو

اجلىا" ضع اإلادظٍو في آلاًت الشاهُت ،الظًً ؤهُٓىا مً بهض ْو اؾخضالال  ؛والشغ :ْو

"ْل اللهم مالٚ اإلالٚ جاحي اإلالٚ مً حشاء  :بىظىص اإلاخٓابالث في آلاًت هُؿها

ُّٛ مً حشاء" ) ظ
ُ
  .(151وججزم اإلالٚ مّمً حشاء وحهؼ َمً حشاء وج

ٔ الىكغ في آلاًت ولم ً٘خِ ا لشاؾبي ـ عخمه هللا ـ بخٓضًغ اإلادظٍو نً ؾٍغ

َجهل اإلاظٗىع في مىغو صلُال نلى جٓضًغه  ،بل امخض هكغه بلى الٓغآن ٗله ،هُؿها

"هل  :وطلٚ في خضًشه نً جٓضًغ اإلاػاٍ في ْىله حهالى ،في مىغو آزغ

ىن هل ٌؿمه :َالخٓضًغ ،[ 72آًت  .]ؾىعة الشهغاءٌؿمهىه٘م بط جضنىن" 

دٌ غلى هرا كىله حػالى"،صناءٖم ]ؾىعة  "إن جدغىهم ال ٌظمػىا دغاءهم" :ٍو

  .(152) [ 14آًت  .َاؾغ

                                                           

  .165 ،164/ 5اإلآاضض ( 149)

وبخاؾخه  ،لً٘ مالُاجه حشهض ببرانخه في هظا الهلم الجلُل ،لم ًتٕر الشاؾبي مطىُا في الخُؿحر  (157)

ض  ،بط بن الىاقغ في مالُاجه ألازغي ًغي حهضص ؤْىاله في الخُؿحر .؛بمطىُاجه نهؼ الضٖخىع مدمض ْو

 ،وعجبها نلى ؾىع الٓغآن ،بً نبض هللا الػالو َجمو ما جُّغ مً ؤْىاٛ الشاؾبي في  جُؿحر آلاًاث

  .ؤْىاٛ ؤلامام ؤبي بسخاّ  الشاؾبي في الخُؿحر ظمها وصعاؾت :وؾمى هظا الهمل الىاَو

ىكغ .2/166اإلاىآَاث  :ًىكغ( 151)   .367/ 1الخُؿحر ؤْىاٛ ؤلامام ؤبي بسخاّ  الشاؾبي في  :ٍو

  .5/158. اإلآاضض - (152)
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غاعي هكاثغ آلاًاث في جغظُذ بنغاب نلى بنغاب  ًُ ٗان الشاؾبي ـ عخمه هللا ـ   ؛ٖما 

بط بن مً الجهاث التي ًضزل الانتراع نلى اإلاهغب مً ظهتها ؤن ًدمل اإلاهغب 

ٌٛ آزُغ في هكحر  ،نلى مهنى ؤو وظه مً ؤلانغاب ؤي ،ٖالما نلى ش يء شهض اؾخهما َو

ومً طلٚ ما طٖغه الشاؾبي ـــ عخمه هللا ـــ مً ؤن ابً  ،(153طلٚ اإلاىغو بسالَه)

مالٚ ـ عخمه هللا ـ اخخج لجىاػ نؿِ الاؾم الكاهغ نلى الػمحر اإلاجغوع مً صون 

ُغ به و  :بناصة الجاع بٓىله حهالى ]ؾىعة  اإلاسجِض الخغام""وضض نً ؾبُل هللا ٖو

ألن  ؛وعصه الشاؾبي ،َهؿِ )اإلاسجض الخغام( نلى الػمحر في )به( ،[217آًت  .البٓغة

وبهما اإلاهنى  ،ولِـ هظا اإلاهنى مغاصا ،اإلاهنى ـ خُيئظ ـ ؤنهم ُٖغوا باإلاسجض الخغام

واآلًت  ؛فهى غؼف غلى )طبُل( ،ؤنهم صدوا غً غً اإلاسجد الحساماإلاغاص هى "

صدون غً طبُل هللا واإلاسجد الحسام" :ألاخسي   .]ؾىعة الدج إن الرًً هفسوا ٍو

  .(154) [ 25آًت

*** 

سالُه  ًُ م إلبؿاٛ عؤي  ٗان الشاؾبي ـ عخمه هللا ـ ٌؿخهحن بأًاث الٓغآن الٍ٘غ و

ُحن والؼمسشغي في ػنمهم ؤن الىاو الػمت في  ،(155) ومً طلٚ عصه نلى الَٙى

ٛ  َٓض عص ،الجملت الاؾمُت الىاْهت خاال ألن الجملت الاؾمُت جٓو خاال  ؛هظا الٓى

"زم ؤهٛؼ نلُ٘م مً بهض الًم ؤمىت وهاؾا ًٌص ى  :مٓترهت بالىاو هدى ْىله حهالى

[ ولً٘ اْترانها  154آًت  .]ؾىعة آٛ نمغان ؾاثُت مى٘م وؾاثُت ْض ؤهمتهم ؤهُؿهم"

                                                           
(153)

 البقرة سورة) الكريم القرآن إعراب في والترجيح. 358/ 4 األريب غنية: وينظر، 593 اللبيب مغني 
 . 68( أنموذجا

ىكغ .5/158اإلآاضض  ( 154)   .541، 547مًني اللبِب  :ٍو

ىم ظملت الٓؿم ( 155) مؾبٔ الٓٛى بإن الشاؾبي عص ْٛى سهلب بمىو ْو   .زبرا بأًاث مً الٓغآن الٍ٘غ
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لىا بط ظاءث مٓترهت بالػمحر زالُت مً الىاو في ْىله حها ؛بالىاو لِـ الػما لى " ْو

"ْاٛ اهبؿا  :وفي ْىله حهالى ،[ 36آًت  .]ؾىعة البٓغة اهبؿىا بهػ٘م لبهؼ نضو"

ىم  :وفي ْىله حهالى ،[123آًت  .]ؾىعة ؾه منها ظمُها بهػ٘م لبهؼ نضو" "ٍو

َلم جٓترن  ،[67آًت  .ؾىعة الؼمغ الُٓامت جغي الظًً ٖظبىا نلى هللا وظىههم مؿىصة"

وبهظه آلاًاث ويحرها عصَّ الشاؾبيُّ مظهَب  ،اال بالىاوالجملت الاؾمُت الىاْهت خ

ُحن والؼمسشغي)   .(156الَٙى

*** 

 ًغدم اللُاض غلى بػع ما وزد في اللسآن وطبب ذل.  

م لُدٛى بِىه وبحن نضم خلم ًً٘ بظالٛ الشاؾبي ـــ ع  مه هللا ــــ للٓغآن الٍ٘غ

م ًإحي بما ال اللسآن الىَٓض هظَّ نلى ؤن " ،الُٓاؽ نلى بهؼ ما ظاء َُه ٍس

لاض مثله  (. 157")وإن وان فصُدا ،ًُ

ٓٛى ـ ؤًػا ـ سغظه نً ٗىهه ْلُال :ٍو ًُ ىهه ظاء في َطُذ ال٘الم ال  َ٘م في  ،"ٗو

َال حهاعع  ؛(158الٓغآن وال٘الم الُطُذ مً ألامىع التي جضزل في هظا الىطاب")

   .(159بحن الٓلت والُطاخت)

                                                           

  .576ـ  573/ 3اإلآاضض  :ًىكغ( 156)

  .456/ 3اإلآاضض ( 157)

  .457/ 3اإلآاضض ( 158)
(159)

وغىابـ الُ٘غ الىدىي للضٖخىع  ،427 ،421/ 1َُؼ وشغ الاوشغاح مً عوع ؾي الاْتراح  :ًىكغ 

 471 ،477/ 1مدمض نبض الُخاح الخؿُب 
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ٗان ِمّما ؤزظه الشاؾبي نلى ابً مالٚ ـ ػ ما  و جّىِ ًُ عخمهما هللا ـ ؤن ابً مالٚ ْض 

م ؛ًمىهه يحره مً الىداة ًٓٛى  .انخماصا نلى وعوصه في آًت مً الٓغآن الٍ٘غ

وغادة الىاظم اللُاض غلى ما حاء في اللسآن والاغخماد غلُه وغدم " :الشاؾبي

 .(160جظػُفه" )

ض ؤٖثر الشاؾبي  ُحن بالٓغآن مً الانتراع نلى اؾخضالٛ اإلاسال –عخمه هللا  –ْو

غاءاجه م ْو ً ،الٍ٘غ مً٘ خطُغ ؤؾباب الانتراع في ؤمٍغ   .والىدوز  ،الاخخماٌ :ٍو

ؿخِضٛؤما الاخخماٌ فمػىاه 
ُ
 ،ؤن ًٙىن الضلُل مدخمال  لخالٍ ما طهب بلُه اإلا

بط مً الٓىانض اإلآغعة ؤن "الضلُل بطا صزله الاخخماٛ  ؛َال ًطلح الاؾخضالٛ به

وهرا ؤصٌل اجفم غلُه ؤهُل " ،ًشبذ به خ٘م ولم ،(161ؾٓـ الاؾخضالٛ به")

 .(162")فظال غً الصىائؼ ،الفىىن جبػا ألصٌى الفله الري هى مىاغ الشسائؼ

ٍل ُمدخمل ْٓ ض طٖغ الشاؾبي في يحر مىغو مً ٖخابه ؤهه ال ًجىػ الُٓاؽ نلى ه  ؛ْو

  .(163اللُاض مؼ الاخخماٌ ال ٌظخدب")َـ"

ْىله منها  ،ؾبي الاؾخضالٛ بها ٖشحرة ظضاوألاصلت الٓغآهُت اإلادخملت التي عص الشا

[  َبه اؾخضٛ 7 ،6 آًت .الىجم ]ؾىعة"طو مغة َاؾخىي وهى باألَٔ ألانلى"  :حهالى

ىم اإلاخطل مً يحر َطل ُىن نلى ظىاػ الهؿِ نلى الػمحر اإلاَغ بىاًء نلى  ،الَٙى

 ،ؤن جٙىن " واَو الخاٛ جدخملفي آلاًت  و وطٖغ الشاؾبيُّ ؤن الىا ،ؤن الىاو ناؾُت

                                                           

  .522/ 1اإلآاضض ( 167)

  .84تراح الاْ( 161)

  .647/ 1َُؼ وشغ الاوشغاح ( 162)

  .11/ 5اإلآاضض ( 163)



 في كتاب )المقاصد الشافية( االعتراض على االستدالل بالقرآن الكريم عند الشاطبي

 57 

ل نلُه الؿالم ،ال واَو الهؿِ اؾخىي في ضىعجه التي  :ؤي ،والػمحران مها لجبًر

ِلٔ نليها خاٛ ٗىهه باألَٔ ألانلى")
ُ
  .(164ز

 ،لم ًغص مىه في الٓغآن يحر لُل واخض ؤن ًٙىن الضلُل هاصعاوؤما الىدوز فمػىاه 

ىلل وال ألن الىاصع " ؛َال ًجىػ الُٓاؽ نلُه ػخدُّ بمثلهًُ ْبنى غلُه") ،ٌُ ًُ  .(165وال 

ٓاؽ نليها ،والٓغآن ًىُغص بإمىع ال هكحر لها ًُ ٖخصخُذ الىاو مً )اؾخدىط(  ،وال 

والُٓاؽ بناللها  ،19آًت  .]ؾىعة اإلاجاصلت .)اؾخدىط نليهم الشُؿان( :في ْىله حهالى

ُخذ الهحن مً )ًإَبى( في ْىله حهالى ،بالىٓل والٓلب إَبى هللا  :ٖو خم )ٍو ًُ بال ؤن 

بط لِـ في الهغبُت  ؛والُٓاؽ ٖؿُغها ٖـــ)عمى ًغِمي( ،[32آًت  .]ؾىعة الخىبتهىعه( 

ّهّل ًَُهُل( بُخذ الهحن في اإلااض ي واإلاػاعم
ّ
وهى يحر خلّٓيِ الهحن والالم بال هظا  ،)َ

  .(166الخٍغ الُظ)

ًُ مالٚ  ٗان اب ض  ػ ما ًمىهه يحره مً الىداة بط –عخمه هللا  –ْو جّىِ ا عؤي في ًُ

ض ْىله م لُكا واخضا قاهغه ًٍا "ومً  :َانترغه الشاؾبي ْاثال ،الٓغآن الٍ٘غ

غادة ابً مالً الخػىٍل غلى اللفظت الىاخدة جإحي في اللسآن ظاهسها حىاش ما 

ح ذلً  ،فُػٌى غليها في الجىاش ومخالفت ألائمت ،ًمىػه الىدىٍىن 
َّ

وزبما زش

ُل  ،بإبُاث مشهىزة ؤو ؾير مشهىزة
ْ
  .(167ذلً لِع بئهصاف" ) وِمث

  :وهىا ؤمغان ال بض مً ؤلاشاعة بليهما

                                                           

  .153/ 5اإلآاضض ( 164)

  .269/ 6اإلآاضض ( 165)

  .421/ 1َُؼ وشغ الاوشغاح ( 166)

  .456/ 3اإلآاضض ( 167)
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ؤن ابً مالٚ ـ عخمه هللا ـ بهما ؤظاػ الُٓاؽ نلى ظمُو ما ظاء في  :ؤخدهما

م جإصبا مهه "مً ناصة ابً  :ًٓٛى الٓاض ي ؤبى الٓاؾم الخؿني ،الٓغآن الٍ٘غ

  .(168والانخماص نلى ما ظاء َُه َُِٓؿه") الخإدب مؼ اللسآنمالٚ 

ؤهه ْض ًكً قانٌّ ؤو ًخىهم مخىهم ؤن في الٓٛى بهضم الُٓاؽ نلى ما  :وآلاخس

ض عّص الشاؾبي ـ عخمه  ،ظاء في الٓغآن بزغاظا لبهؼ جغاُٖبه نً الُطاخت ْو

"وال ًلؼم مً نضم الٓٛى بالُٓاؽ ؤن ًٙىن نضم  :َٓاٛ ؛هللا ـ نلى مً جىهم طلٚ

ٖما ًكً مً ال  ،خت ؤو هدى طلٚمغاناة للُل الٓغآن ؤو بزغاظا له نً الُطا

لً٘ لم ً٘ثر مشله َُٓاؽ  ،بل هى في ؤنلى الضعظاث مً الُطاخت ،جدُٓٔ له

  .(169ونلى هظا بنى ؾِبىٍه واإلادٓٓىن" ) ،نلُه

اٛ في مىغو آزغ حن ؤن ْىلهم :ْو  :"وعبما ًكً مً لم ًؿلو نلى مٓاضض الىدٍى

ٓاؽ نلُه ،شاط ًُ ؤو ما ؤشبه طلٚ غهُِ في  ،ؤو بهُض في الىكغ الُٓاس ي ،ؤو ال 

ض ًٓو مشل طلٚ في الٓغآن ،ويحر َطُذ ،هُؿه َُٓىمىن في طلٚ بالدشيُو  ،ْو

ماٛ هدىهم بالخجهُل  ،وهم ؤولى ـ لهمغ هللا ـ ؤن ٌشىو نليهم ،نلى ْاثل طلٚ وٍُ

  .(177والخٓبُذ" )

 م   .هماذج مً اغتراض الشاػبي غلى الاطخدالٌ باللسآن الىٍس

مت التي عؤي الشاؾبي ؤهه ال ًجىػ وفي هظا اإلابدض هماط ط مً آلاًاث الٍ٘غ

ض  .الخخمالها ؤو لىضوعها ؛ؤو انترع نلى مً عؤي الُٓاؽ نليها ،الُٓاؽ نليها ْو

  .طٖغُث هظه الىماطَط مغجبت نلى خؿب وعوصها في ٖخاب )اإلآاضض الشاَُت(

                                                           

  .4/427اإلآاضض ( 168)

  .182/ 4املقاصد ( 169)

  .456/ 3املقاصد ( 170)



 في كتاب )المقاصد الشافية( االعتراض على االستدالل بالقرآن الكريم عند الشاطبي

 59 

 جلدًم خبر )لِع( غليها.  

  :(171للىداة في جٓضًم زبر )لِـ( نليها مظهبان)

 ٌ ُحن ،اإلاىو :ألاو ؿب بلى الَٙى
ُ
ض و ٓاٛ ،ْو ًُ ض :َال  وحجت الٓاثلحن  ،مىؿلٓا لِـ ٍػ

ا في  ،به ؤن ")لِـ( َهل ال ًخطٍغ ٗان مخطَغ والُهل بهما ًخطٍغ نمله بطا 

ا في هُؿه لم ًخطٍغ نمله") ،هُؿه ومنهم َمً اخخج  ،(172ويظا لم ًً٘ مخطَغ

 ،ال ًجىػ ؤن ًخٓضم زبر )ما( نليها َ٘ما ،َإلخٓىها بها ،بإن )لِـ( خٍغ ٖـ)ما(

ًُ مالٚ .(173ٖظلٚ ال ًجىػ ؤن ًخٓضم زبر )لِـ( نليها) ض ازخاعه اب   :َٓاٛ ؛ْو

 (174ومىو ؾبٔ زبر )لِـ( اضؿُي)

حن ،الجىاػ :الثاوي ِؿب بلى البطٍغ
ُ
ض و ه ؤبى نلي الُٓاؽ الصخُذ) ،ْو  ،(175ونضَّ

 .]ؾىعة هىصطغوَا ننهم( )ؤال ًىم ًإجيهم لِـ م :واؾخضٛ نلى صخخه بٓىله حهالى

مت 8 آًت طٍغ  :"ؤن اإلاهنى -نىض ؤبي نلي  –[، ووظه الاؾخضالٛ باآلًت الٍ٘غ ًُ ال 

ٗان )ًىم( مهمٛى الخبر ،ننهم ًىم ًإجيهم ٗان هظا هى الكاهغ  واإلاهمٛى  ،َةطا 

ىم الهامل") َُي جٓضم مهمٛى الخبر بًظان بجىاػ  ،(176بهما ًٓو خُض ًجىػ ْو

    .(177ط "ال ًخٓضم مهمٛى الص يء بال خُض ًخٓضم الص يء")ب ؛جٓضم الهامل َُه

                                                           

/ 2والخطاثظ  ،138 ،137ؤلاًػاح الهػضي   :ًىكغ .حهضصث ألاْىاٛ في وؿبت هظًً اإلاظهبحن( 171)

، وما 178/ 4، وخىاش ي مدٓٓه، والخظًُل والخ٘مُل 676، والبؿُـ 167/ 1وؤلاهطاٍ  ،383 ،382

 بهضها.  

  .137ؤؾغاع الهغبُت ( 172)

ٗاَُت  ،397/ 1شغح الٙاَُت الشاَُت  :ًىكغ( 173)   .271/ 4للغض ي ابً الخاظب وشغح 

ىكغ ،ؤلُُت ابً مالٚ( 174)   .397/ 1وشغح الٙاَُت الشاَُت  ،54الدؿهُل  :ٍو

  .138ؤلاًػاح  (175)

  .281 ،287اإلاؿاثل الخلبُاث  (176)

  .764/ 1الٙافي البً ؤبي الغبُو ( 177)
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  :زؤي الشاػبي

ألاصحُّ ما ذهب " :َٓاٛ ؛مظهب اإلااوهحن –جبها البً مالٚ  –ازخاع الشاؾبي 

مت صلُال نلى ظىاػ جٓضم زبر  ،(178")إلُه الىاظم ولم ًغجؼ ؤن جٙىن آلاًت الٍ٘غ

ألنها  ؛(179لٓانضة ُمىاػم َيها)"ا :ْاثال ؛َانترع نلى الاؾخضالٛ بها ،)لِـ( نليها

ٛ  ،ال جؿغص ٗل الاؾغاص ضا َاغغب :ؤال جغي ؤهٚ جٓى )َإما  :وفي الٓغآن ،ؤما ٍػ

 –هىا  –َٓض جٓضم  ،[17 ،9]ؾىعة الػخى الُدُم َال جٓهمغ وؤما الؿاثل َال جنهغ( 

ىم الُهل والُا لـ)ؤما( ،مُهٛى الُهل ... وبطا ؾلمىا صخت الٓانضة .وال ًصح ْو

وهم مما ًدؿهىن في الكغوٍ واإلاجغوعاث ٖشحرا ما  ،ضم في آلاًت هى الكٍغَاإلاخٓ

ً .ال ًدؿهىن في يحرها .. وبطا ؾلمىا طلٚ َال ًخهحن في آلاًت صلُل الخخمالها ؤمٍغ

  :يحر ما طٖغ

 ... .ؤن ًٙىن )ًىم( مبيُا نلى الُخذ إلغاَخه بلى الُهل :ؤخدهما

.. ؤو بُهل مً .هل مً مهنى ما بهضلً٘ بُ ،ؤن ًٙىن )ًىم( مىطىبا  :والثاوي

ىن ًىم ًإجيهم :ٖإهه نلى جٓضًغ ،مهنى ما ْبل .. وبطا ؤمً٘ في آلاًت هظا ٗله .ٌهَغ

  .(187ؾٓـ الاؾخضالٛ بها")

)ؤال  :ْض عص الاؾخضالٛ بٓىله حهالى –عخمه هللا  –ومما ؾبٔ ًدبحن ؤن الشاؾبي  

  :ًىم ًإجيهم لِـ مطغوَا ننهم( مً زالر ظهاث

                                                           

ض ْاٛ ابً مالٚ ،177/ 2اإلآاضض ( 178) ي   :ْو ُِ
ُ
 ومىو ؾبٔ زبر )لِـ( اضؿ

  .ال ًخٓضم اإلاهمٛى بال خُض ًخٓضم الهامل :ْانضة( 179)

  .176 ،175/ 2اإلآاضض  (187)
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مت :ىألاول  ،نضم الدؿلُم بالٓانضة التي بنى نليها اإلاجىػ اؾخضالله باآلًت الٍ٘غ

بط بن هظه الٓانضة يحر  ؛وهي ؤن اإلاهمٛى ال ًخٓضم بال خُض ًخٓضم الهامل

ًُ مالٚ  ،مؿغصة ض ؾبٓه بلى طلٚ اب َبحن نضم اؾغاصها، وطٖغ  –عخمه هللا  –ْو

ضا َاغغبؤما  :هدى ،ؤن اإلاهمٛى ْض ًٓو خُض ال ًٓو الهامل  ،ونمغا التهم ،ٍػ

ووْو خُض ال ًٓو  ،َٓض جٓضم اإلاهمٛى في ألامشلت الؿابٓت ،(181وخٓٚ لً ؤغُو)

 .ؤو )لً( الىاضبت ،وال ًخٓضم نلى )ال( الجاػمت ،ألن الُهل ال ًلي )ؤما( ؛نامله

و  ،عصُّ الضلُل الىٓلي بلى ؤمغ ُمجمو نلُه  :الثاهُت خىؾَّ ًُ وهى ؤن الكٍغ واإلاجغوع 

و في يحرهما َيهما خىؾَّ ًُ مت ،ما ال  ًُ هشام الاؾخضالٛ باآلًت الٍ٘غ  ؛وبهظا عصَّ اب

ُػ بىدى ْىله حهالى :َٓاٛ جّىِ
ُ
 ،"ؤال ًىم ًإجيهم لِـ مطغوَا ننهم" :"واخخجَّ اإلا

و َُه") ،وؤظُب بإن اإلاهمٛى قٍغ   .(182َُخىؾَّ

مت وآلاًت ا ،ٗىن الضلُل ُمدخمال لخالٍ ما طهب بلُه اإلاؿخضٛ :الثالثت لٍ٘غ

ض ؾبٓه بليهما ألاهباعي واله٘بري  ،جدخمل الىظهحن اللظًً طٖغهما الشاؾبي ْو

وال ؤهه  ،ال وؿلم ؤن )ًىم( مخهلٔ بـ)مطغوٍ( :ًٓٛى ألاهباعي  .وابً مالٚ

ىم باالبخضاء ،مىطىب .. .وبهما ُبني نلى الُخذ إلغاَخه بلى الُهل ،وبهما هى مَغ

َّٛ نلُه ْىله حهالىوبن ؾلمىا ؤهه مىطىب بال ؤهه مىطىب ب "لِـ  :ُهل مٓضع ص

    .(183ًالػمهم ًىم ًإجيهم الهظاب") :وجٓضًغه ،مطغوَا ننهم"

                                                           

  .354/ 1شغح الدؿهُل ( 181)

  .245/ 1ؤوضح اإلاؿالٚ ( 182)

  .354/ 1وشغح الدؿهُل  ،169/ 1اللباب  :ًىكغ و ،193/ 1ؤلاهطاٍ ( 183)
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ُّٔ بالترظُذ ُ٘ي  ،والٓٛى بمىو جٓضًم زبر )لِـ( نليها هى ألاولى بالٓبٛى وألاخ ٍو

ؿمْو نً الهغب ٌُ عخمه  –وفي طلٚ ًٓٛى الؿهُلي  ،صلُال نلى جغظُده ؤهه لم 

ُاما لؿىا ،ُذ "ْاثما لؿ :-هللا  وزاعظحن لؿىا ما ؤقً الهغب َاهً بمشله  ،ْو

ٓٛى ؤبى خُان .(184ْـ") ً الهغب :ٍو ض جدبهذ ظملت مً صواٍو َلم ؤقُغ  ،"ْو

َّٛ نلُه قاهغ هظه آلاًت  ،بخٓضم زبر )لِـ( نليها ] ٌهني ْىله وال بمهمىله بال ما ص

ٛى الشانغؤال ًىم ًإجيهم لِـ مطغوَا ننهم[،  :حهالى   :ْو

ا في الخُا لؿذ ؤْضم)  بى َما ًؼصاص بال لجاظتَُإ ًُّ ُذ ؤِب   .(185ٖو

مت َٓض ُعصَّ الاؾخضالٛ بها مً نضة ؤوظه ـ ٖما ؾبٔ ـ وؤما بِذ  ؤما آلاًت الٍ٘غ

ٓاٛ َُه ًُ مً٘ ؤن  ًُ بن مهمٛى الخبر )في الخُا( شبه  :الشهغ َةهه مو هضعجه 

  .حرهاوهم ًخىؾهىن في ؤشباه الجمل ما ال ًخىؾهىن في ي ،ظملت

*** 

 بالسفؼ كبل اطخىماٌ الخبر )   .الػؼف غلى اطم )إنَّ

( نلى الجملت الاؾمُت و الخبر  ،جضزل )بنَّ َخىطب اإلابخضؤ اؾما لها ـــ باجُاّ ـــ وجَغ

َةطا ظاء بهض زبرها ناؾِ ظاػ في الاؾم بهضه الىطب  ،(186نلى الغؤي الغاجح)

و ٓاٛ ،والَغ ُُ ضا ْاثم ونمغا :َ ن  ،(187ونمغو) ،بن ٍػ َةطا لم حؿخ٘مل زبرها حهحَّ

                                                           
(184)

 .71الى٘ذ الخؿان : وينظر، 182/ 4 والتكميل التذييل 

  .268/ 5البدغ اإلادُـ ( 185)

  .337والخبُحن  ،177/ 1وؤلاهطاٍ  ،443/ 1اإلآخطض  :ًىكغ( 186)

و بما نلى ؤهه مبخضؤ ،َالىطب نلى ؤهه مهؿٍى نلى اؾم )بن(( 187) وبما ؤهه  ،والخبر مدظٍو ،والَغ

و ؛مهؿٍى نلى مدل )بن( واؾمها وبما نلى ؤهه مهؿٍى نلى الػمحر اإلاؿختر في  ،ألن مىغههما َع
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و) ،الىطب نىض الجمهىع  ُىن الَغ )بن  :مدخجحن بٓىله حهالى ،(188وؤظاػ الَٙى

َٓض نؿِ  ،[69آًت  .]ؾىعة اإلااثضةالظًً آمىىا والظًً هاصوا والطابئىن والىطاعي( 

( ْبل اؾخ٘ماٛ الخبر ىم نلى اؾم )بنَّ   .)الطابئىن( وهى مَغ

  :زؤي الشاػبي

الشاؾبي ججضع ؤلاشاعة بلى ؤن قاهغ ٖالم ابً مالٚ في ألالُُت ْبل بُان عؤي 

  :بط ْاٛ ـــ عخمه هللا ــ ؛مىآَت الجمهىع 

ا نلى  هٚ مهؿَى  مىطىب )بن( بهض ؤن حؿخ٘مال   وظاثؼ َع

ىم بشغؽ اؾخ٘ماٛ الخبر ومُهىم ٖالمه مىو الهؿِ  ،َطغَّح بجىاػ نؿِ اإلاَغ

والصحُذ ما ذهب إلُه " :َٓاٛ ؛ووآَه الشاؾبي ،نىض َٓضان الشغؽ

ُحن بٓىله حهالى .(189")الىاظم )بن الظًً آمىىا  :وعصَّ الشاؾبي اؾخضالٛ الَٙى

"ال ًخػين فيها ؤن ًىىن )والصابئىن( ألهه  ؛والظًً هاصوا والطابئىن والىطاعي(

)    :ؤشهغها وظهان ،(191بل جدخمل نضة ؤوظه) ،(197")مػؼىفا غلى اطم )إنَّ

                                                                                                                                              

حن ،اؾم الُانل ض ــ نىض البطٍغ ـــ ألهه ال ًجىػ نىضهم  َةن ُخِمل نلى هظا الىظه وظب ؤن ًٖا

ىم والػمحر اإلاؿختر بال بشغؽ جإُٖضه  ؤو وظىص َاضل ًٓىم مٓام  الهؿِ نلى الػمحر اإلاخطل اإلاَغ

، 851/ 1، والٙافي 215/ 1، واللباب 451/ 1، واإلآخطض 151. ًىكغ: ؤلاًػاح الهػضي الخإُٖض

 . 793/ 2، والبؿُـ 852
(188)

جحز الغ  ،نلى زالٍ بُنهم  ًُ والُغاء ٌشترؽ زُاء  ،َو مؿلٓا زُي ؤلانغاب في الاؾم ؤو قهغَال٘ؿاجي 

الخبُحن ، و 292، وبنغاب الٓغآن للىداؽ 317/ 1مهاوي الٓغآن للُغاء  :ًىكغ .ؤلانغاب في الاؾم

وزُاء ؤلانغاب في الاؾم ٌشمل ؤن ًٙىن الاؾم مبيُا، وؤن ًٙىن مهغبا لً٘ ؤلانغاب  ،431لله٘بري 

ٗاإلآطىع واإلا   . 196، 195/ 5ػاٍ بلى ًاء اإلاخٙلم. ًىكغ: الخظًُل والخ٘مُل َُه مٓضع، 

  .371/ 2اإلآاضض ( 189)

  .372/ 2اإلآاضض ( 197)



 في كتاب )المقاصد الشافية( االعتراض على االستدالل بالقرآن الكريم عند الشاطبي

 64 

 ٌ دمل آلاًت  :ألاو
ُ
وزبره  ،َُٙىن )الطابئىن( مبخضؤ ،نلى الخٓضًم والخإزحرؤن ج

بن الظًً آمىىا والظًً هاصوا مً آمً باهلل  :واإلاهنى ،ٖظلٚ :جٓضًغه ،مدظٍو

والطابئىن  ،والُىم آلازغ ونمل ضالخا َال زٍى نليهم وال هم ًدؼهىن 

ه) .والىطاعي ٖظلٚ   .( 192وهظا الٓٛى هى ْٛى ؾِبٍى

)مً آمً باهلل والُىم آلازغ ونمل ضالخا َال زٍى  :الىؤن ًٙىن ْىله حه :الثاوي 

ا ،نليهم وال هم ًدؼهىن( زبرا نً )الطابئىن( ٙىن زبر )بن( مدظَو لضاللت  ؛ٍو

  :ٖما في ْٛى الشانغ ،الشاوي نلُه

ِّ    وبال َانلمىا ؤها وؤهخْم   ما بُٓىا في شٓا
ٌ
 بًاة

ٛ َدظٍ مً ألا  ،وؤهخم بًاة ،َانلمىا ؤها بًاة :والخٓضًغ   .لضاللت الشاوي نلُه ؛و

                                                                                                                                              

وه٘ذ ؤلانغاب  ،364/ 1مشٙل بنغاب ؤلانغاب ، و 213/ 2مهاوي الٓغآن وبنغابه للؼظاط  :ًىكغ( 191)

شِ اإلاش٘الث ، 157 ب بنغاب الٓغآن  ،364/ 1ٖو بُان  في بنغاب والخ ،299/ 1والبُان في يٍغ

ض في بنغاب الٓغآن اإلاجُض  ،451/ 1الٓغآن  . 576ـــ  572/ 2والضع اإلاطىن  ،477/ 2وال٘خاب الٍُغ

ِ نىضها ؤهل الهلم ْضًما وخضًشا،  مت مً آلاًاث اإلاشٙلت في بنغابها؛ َْى وحهضُّ هظه آلاًت الٍ٘غ

ل زالر آًاث مدشابهاث(  وجىاولها بالضعاؾت  الضٖخىع: ؤخمض خؿً َغخاث، َىغو بدشا نىىاهه: )جإٍو

مت، وآًت ؾىعة الدج 62وآلاًاث الشالر هي: آًت ؾىعة البٓغة  ىكغ. 17، وهظه آلاًت الٍ٘غ ِ  :ٍو مْى

حن مً آلاًاث اإلاهػلت بنغابا للضٖخىع  ٓل الؿلمي :الىدٍى وصعاؾت في آلاًاث الٓغآهُت  ،نبض هللا بً نٍى

   .يخؿحن بً نشمان الخ٘م :اإلاشٙلت بنغابا للضٖخىع 

مت؛ َؼنم ؤن َيها لخىا. ًىكغ في عص هظا  ض ؾهً بهؼ اإلاالخضة ْضًما وخضًشا في هظه آلاًت الٍ٘غ هظا ْو

ل مشٙل الٓغآن البً ْخِبت  ، 52، 25الؿهً وبُان غهُه ونضم الانخضاص به وال بٓاثله: جإٍو

ىؾِ الهِؿاوي ، وعص البهخان نً بنغاب آًاث مً الٓغآن للضٖخىع: 556ً/ 1والاهخطاع للباْالوي 

اث للضٖخىع  هوما زالِ قاهغ ، 76 م عص شبهاث وصخؼ مُتًر ت في الٓغآن الٍ٘غ  :الٓىانض الىدٍى

 . اإلاهضي ببغاهُم نبض الهاٛ

  .155/ 2ال٘خاب ( 192)
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ض طٖغ الشاؾبي هظًً الىظهحن "ؤما آلاًت فجػلها طِبىٍه وؾيره غلى  :َٓاٛ ؛ْو

)والصابئىن( بػد ما مض ى  :هإهه ابخدؤ غلى كىله :كاٌ فيها ،الخلدًم والخإخير

لداللت خبر  ؛... وؤحاش الظيرافي ؤن ًىىن خبر )الرًً( مدروفا.الخبر

 :ًٓٛى الؿحرافي .(193"))مً آمً باهلل( :وهى كىله ،ُه)والصابئىن والىصازي( غل

ُه وظه آزغ .. وهى ؤن ًجهل )مً آمً باهلل والُىم آلازغ( بلى آزغ آلاًت ."َو

وجػمغ مشل الظي قهغ للظًً آمىىا والظًً  ،للطابئحن والىطاعي زبرا

   .(194هاصوا")

هب بلُه َةطا اخخملذ آلاًت هظًً الىظهحن لم ًً٘ َيها صلٌُل نلى صخت ما ط

( ْبل جمام الخبر ىم نلى اؾم )بنَّ ُىن مً نؿِ الاؾم اإلاَغ وصحَّ مظهب  ،الَٙى

حن)  .(195البطٍغ

  ادة )مً( الجازة في ؤلاًجاب  . ٍش

ُض ،جغص )مً( الجاعة إلاهاٍن مخهضصة اصتها نىض  ،منها ؤن جٙىن ػاثضة للخٖى وشغؽ ٍػ

حن  ت بىُي ؤو اؾخُه –ما نضا ألازُش  –البطٍغ وؤن ًٙىن  ،امؤن جٙىن مؿبْى

                                                           
  .373/ 2اإلآاضض ( 193)

  .الهلمُت( )صاع ال٘خب 483/ 2شغح الؿحرافي ( 194)

ُحن صلٌُل ( 195)  ،بهٚ وػٌٍض طاهبان :هى ما عواه الشٓاث نً الهغب الهغب طٖغه الشاؾبي مً ٖالموللَٙى
هخمض نلُه ٌُ ه نلى الًلـ .مو مسالُخه الىظه الشاجو ،وهظا ْلٌُل ال  ض خمله ؾِبٍى وانلم  :َٓاٛ ،ْو

واإلآاضض  ،155/ 2وبهٚ وػٌٍض طاهبان" ال٘خاب  ،بنهم ؤظمهىن طاهبىن  :انهم ًٌلؿىن َُٓىلىن 
لُال مً الٓغاءاث الٓغآهُت الشاطة لم ًظٖغه الشاؾبي هى ْىله ٖما ؤن لهم ص  .374 ،373/ 2الشاَُت 

و )مالث٘خه( وهي ْغاءة شاطة. وال  حهالى: )بن هللا ومالثُ٘خه ًطلىن نلى الىبي( في ْغاءة َمً ْغؤ بَغ
ىم باالبخضاء و)ًطلىن(  ا نلى اؾم )بن( ْبل جمام الخبر؛ ألهه مَغ ًخهحن ؤن ًٙىن )مالث٘خه( مهؿَى

؛ لضاللت الخبر اإلاظٗىع نلُه، َالخٓضًغ: بن هللا ًطلي نلى الىبي، زبر ننها، وزب ر )بن( مدظٍو
/ 3ومالث٘خه ًطلىن نلى الىبي، َدظٍ الخبر ألاٛو لضاللت الشاوي نلُه. اهكغ: ؤمالي ابً الشجغي 

مً ألامالي، واهكغ حهلُٔ  114/ 3، وفي هظه الٓغاءة جىظُه آزغ ميؿىب  بلى ؤبي نلي الُاعس ي في 113
 اإلادٓٔ نلُه، زم اصُم له بالغخمت والغغىان.
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ه .مجغوُعها ه٘غة وما عؤًُذ مً  ،ما ؤجاوي مً عظل :"وطلٚ ْىلٚ :ًٓٛى ؾِبٍى

ٗان ال٘الم خؿىا ،ؤخض ٓٛى اإلابرص .(196ول٘ىه ؤٖض بـــ)مً(") ،ولى ؤزغظَذ )مً(   :ٍو

وما  ،ما ظاءوي مً ؤخض :َٓىلٚ ،"وؤما الؼاثضة التي صزىلها في ال٘الم ٖؿٓىؾها

ًُ مالٚ هظا اإلاظهَب في  .(197")ٍادتهافهرا مىطؼ ش  ،ٗلمذ مً ؤخض وازخاع اب

  :َٓاٛ ؛)ألالُُت(

 ه٘غة ٖــ)ما لباى مً مُغ(   وػٍض في هُي وشبهه َجغ

ؼاص بهض الىاظب
ُ
ُىن بلى ؤنها ج ًُ مالٚ في   .وطهب ألازُش والَٙى ووآَهم اب

ادتها دون وحجخه " ،وفي )شىاهض الخىغُذ والخصخُذ( ،)شغح الدؿهُل( ثبىث ٍش

"ولٓض ظاءٕ مً  :ومً ألاصلت التي طٖغها ْىله حهالى  ،(198")ين هثرا وهظماالشسػ

ىله حهالى ،[34 آًت .ألاوهام ]ؾىعةهبإ اإلاغؾلحن"  ُ٘غ نى٘م مً ؾِئاج٘م" :ْو  ]ؾىعة"ٍو

ىله حهالى ،[271 آًت .البٓغة   .[31 آًت .ألاخٓاٍ ]ؾىعة"ًٌُغ ل٘م مً طهىب٘م"  :ْو

  :زؤي الشاػبي

حن  –ه هللا عخم –طهب الشاؾبي  وعجح  –ما نضا ألازُش  –مظهب البطٍغ

َٛ الظي ازخاعه ابً مالٚ في )ألالُُت( والصىاب ما ذهب إلُه ها " :َٓاٛ ؛الٓى

ادتها إال في  ؛ألن الظماع اإلاظخمس كض ى ؤنها جخخص بالىفي ؛هىا إذ لم جإث ٍش

  .(199.. فُجب الىكىف مؼ الظماع").مدل الاخخماٌ ؤوالىدوز 

ً واخخّج الشاؾبي   :لصخت ما طهب بلُه بإمٍغ

                                                           

  .225/ 4ال٘خاب ( 196)

  .427/ 4اإلآخػب ( 197)

  .138/ 3وشغح الدؿهُل  ،185شىاهض الخىغُذ والخصخُذ ( 198)

  .599/ 3اإلآاضض ( 199)
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اصة نلى زالٍ ألاضل :ؤخدهما َال ؾبُل بلى الٓٛى بها ما ُوظض ننها  ؛ؤن الٍؼ

اصة) ،(277مىضوخت) د٘م نلُه بالٍؼ ًُ اصة ال  جه نلى يحر الٍؼ  .(271وما ؤمً٘ جسٍغ

ىذ" :ًٓٛى الشاؾبي ِ
ّ
ل ُُ ادة إال إذا جُ عى فيها الٍص دَّ

ُ
 ،ألاصل الثابذ في الحسوف ؤال ج

  .(272")لدلُل غليها وكام ا

ًُ مالٚ في )شغح الدؿهُل(  :وآلاخس َال  ؛جؿّغ الاخخماٛ بلى آلاًاث التي ؾاْها اب

هره اإلاىاطؼ اإلاظدشهد " :ًٓٛى الشاؾبي .ًخهحن في آًت منها ؤن جٙىن )مً( ػاثضة

"ولٓض ظاءٕ مً  :َـ)مً( في ْىله حهالى ،(273")ولؿير ذلً ،بها مدخملت إلاا كاٌ

هػضه وعوص  ،هبإ مً حملت هبإ اإلاسطلين" :هإهه كاٌ" ،لخبهُؼهبإ اإلاغؾلحن" ل َو

"منهم َمً ْططىا نلُٚ ومنهم َمً  :وهى ْىله حهالى ،هظا اإلاهنى في مىغو آزغ

 ،و"إذا وان اللسآن ًفظس بػظه بػظا ،[78 آًت .ياَغ ]ؾىعةلم هٓطظ نلُٚ" 

  .(204ًبين بػظه إغساب بػع") –ؤًظا  –فئن اللسآن 

"ًٌُغ ل٘م مً طهىب٘م" البخضاء الًاًت وطلٚ نلى جػمحن  :ه حهالىْىل )مً( في و 

ض ؾبٓه  ،( 275ًسلط٘م مً طهىب٘م) :ٖإهه ْاٛ ،الُهل )ًٌُغ( مهنى َهل آزغ ْو

ًُ ؤبي الغبُو الظي ْاٛ كهغ لي ؤهه لِـ في آلاًت صلُل :بلى الٓٛى بالخػمحن اب  "ٍو

اصة مً[ ه "وهطغهاه مً الٓىم الظًً ألن )مً( هىا بمجزلتها في ْىله ؾبداه ؛]نلى ٍػ

ٗاهذ بةزغاظه منهم وخمله في الؿُُىت .[ 77 آًت .ألاهبُاء ]ؾىعةٖظبىا"  .. ألن هطغجه 

ً ظلٚ )ًٌُغ ل٘م  ،َغيىا منهم :َػمً )هطغهاه( ،نىض بهؼاٛ الهظاب بالٙاٍَغ ٖو

َةطا آمً  ،.. ال زالص منها بال باإلًمان.ألن الٙاَغ طهىبه مدُؿت به ؛مً طهىب٘م(

                                                           

  .858 ،519البؿُـ   (277)

ىكغ ،52الجنى الضاوي   (271)   .364/ 2غىابـ الُ٘غ الىدىي  :ٍو

  .672/ 3اإلآاضض ( 272)

  .672/ 3اإلآاضض ( 273)

  .11الاؾخضالٛ بالٓغآن في بنغاب الٓغآن ( 274)

  . 672/ 3( اإلآاضض 275)
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اٛ في مىغو آزغ ،(276ًسلط٘م") :َػمً ًٌُغ مهنى ،لظ منهاجس "   :ْو

ً مهنى )ًسلظ(حمهىز الىدىٍين واهُطل   ؛نً هظا بإن )ًٌُغ( في آلاًت ُغّمِ

ألن طهىبه مدُؿت به ٖةخاؾت  ؛ألهه بطا يُغ الظهب َٓض زلظ ضاخبه مىه

 .( 277الؿبام الهاصًت")

ُ٘غ نى٘م مً ؾِئاج٘م" " :وازخاع الشاؾبي ؤن جٙىن )مً( في ْىله حهالى ٍو

ًسلط٘م  :ٖإهه ْاٛ ،البخضاء الًاًت نلى جػمحن الُهل )ًُ٘غ( مهنى َهل آزغ

جىػ ؤن جٙىن للخبهُؼ ،(278مً طهىب٘م) ا ،ٍو ٙىن مُهٛى )ًُ٘غ( مدظَو  ،ٍو

جُ٘حره ؤو هُ٘غ مً ؾِئاج٘م ما وشاء  ،هُ٘غ نى٘م شِئا مً ؾِئاج٘م :والخٓضًغ

لى هظا الغؤي طهب ظمهىع الىداة مً اإلاهغبحن وب ،والخٓضًغان مخٓاعبان ،منها

م ) ُٛ ألاشبه بالطىاب ،(279للٓغآن الٍ٘غ "بن جبضوا  :ألن جمام آلاًت ،؛وهى الٓى

ُ٘غ نى٘م مً  الطضْاث َىهما هي وبن جسُىها وجاجىها الُٓغاء َهى زحر ل٘م ٍو

ا بط بن مً الظهىب طهىب ؛ؾِئاج٘م" َؿُاّ آلاًت ًضٛ نلى ؤن الخبهُؼ هى اإلاغاص

ٗالشٕغ ـــــ وهى ؤنكم الظهىب ــــــ   ،ال ًُ٘غها ببضاُء الطضْاث وال بزُائها

مكالم الهباص ُ٘غ بال بهُى ؤو ْطاص ،ٖو
ُ
َجيء بـــ)مً( "لُٙىن الهباص  ،َةنها ال ج

سُيها  ،مً هللانلى وظل  ًُ َال ًخٙلىا نلى ونضه ما ونض نلى الطضْاث التي 

   .(217ُه")َُجترثىا نلى خضوصه ومهاض ،اإلاخطضّ

*** 

 

                                                           

  .)مسؿىؽ بٙلُت اللًت الهغبُت( 589 ،588/ 2الٙافي ( 276)

  .842/ 2البؿُـ ( 277)

  .الؿابٔ( 278)

ض  ،122/ 1والخبُان  ،178/ 1والبُان  ،464/ 2اإلادغع الىظحز  :ًىكغ( 279)   .589/ 1وال٘خاب الٍُغ

  .94/ 3ظامو البُان للؿبري ( 217)
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 إغماٌ اطم الفاغل بمػنى اإلااض ي.  

ٗان اؾم الُانل مجغصا مً )ؤٛ( َةهه ال ٌهمل الىطَب في اإلاُهٛى به بال  بطا 

ٓاٛ ،ؤن ًٙىن بمهنى الخاٛ ؤو الاؾخٓباٛ :منها ،(211بشغوؽ) ُُ ضا  :َ هظا غاعٌب ٍػ

ٗان بمهنى اإلااض ي وظبذ بغاَخه بلى مُهىله ،آلان ؤو يضا  ولى نمل ،َةن 

ُحن") حن والَٙى   .(212الىطب في مهمىله "لم ًجؼ نىض ؤخض مً البطٍغ

ه ً ؤلبخت") :ًٓٛى ؾِبٍى و واهٓؿو َهى بًحر جىٍى  ،(213"بطا ؤزبر ؤن الُهل ْض ْو

ط ّي وظبذ بغاَخه بلى مهمىله :ؤي
ُ
غاص به اإلا ًُ ٗان اؾم الُانل  ٓاٛ ،بطا  ُُ "هظا  :َ

ـِ  ٍض ؤم ًَّ غاع  ،وهم غاعبى نبض هللا ،غاعُب ٍػ ٗل طلٚ بطا ؤعصَث  ،باُث ؤزُٚوه

ٍض  :ألهه اؾٌم بمجزلت ْىلٚ ؛لم ًجص فُه إال هرا ،به مهنى اإلااض ي وؤزى  ،يالم ٍػ

ٗان ُمداال") :ؤال جغي ؤهٚ لى ْلَذ  ،نبِض هللا ضا    .(214هظا يالٌم ٍػ

ٓٛى الُغاء ً والىطَب في اإلاؿخٓبل :ٍو ٗان  ،"وؤٖثر ما جسخاع الهغب الخىٍى َةطا 

ؤها ضاثم  :َإما اإلاؿخٓبل َٓىلٚ ،ًٙاصوا ًٓىلىن بال باإلغاَتمهىاه ماغُا لم 

ٗان زمِؿا مؿخٓبال ،ًىَم الخمِـ َةن ؤزبرَث نً ضىم زمِـ ماٍع  ،بطا 

ـِ  :ْلَذ    .(215َهظا وظه الهمل") ،ؤها ضاثُم ًىِم الخمِ

                                                           

 . 295/ 1، واإلالخظ في غبـ ْىاهحن الهغبُت  999/ 2البؿُـ  :ًىكغ( 211)

  .84الجمل ( 212)

  .171/ 1ال٘خاب ( 213)

  .148/ 4اإلآخػب ( 214)

ىكغ ،272/ 2مهاوي الٓغآن للُغاء ( 215) وألاؾماء الهاملت نمل الُهل للضٖخىع: هىاٍ  ،427/ 2 :ٍو

  272ــ  198/ 1الخاعسي 
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 :مدخجا بٓىله حهالى ،َإظاػ ؤن ٌهمل بمهنى اإلااض ي ،وزالِ في طلٚ ال٘ؿاجي

لبهم باؾـ ط "ووظه الاؾخضالٛ بهظا  ،[18آًت  .]ؾىعة ال٘هِ عانُه بالىضُض()ٗو

وهغاه ـــ  ،ألن البؿـ مط ى واهخهى ؛الٓٛى ؤن )باؾـ( اؾم َانل ماع ال مدالت

ه ـــ هطب مُهىله ِ
ُّ وفي هظا صاللت نلى ؤهه ٌهمل  ،وهى )طعانُه( ،هىا ـــ مو ُمِػ

  .(216ماغُا")

  :زؤي الشاػبي

 بلى طٖغ الشاؾبي ـــ عخمه هللا
َ

غُِ
ُ
ٗان بمهنى اإلااض ي ؤ  ــ ؤن اؾَم الُانل بطا 

حن) :زم ْاٛ ،مُهىله بغاَت جسطُظ ال جسُُِ  ،(217"وما جٓغع هى عؤي البطٍغ

ا مً  ،ال٘ؿاجي ؤهه ًجىػ بنماٛ اؾم الُانل بمهنى اإلااض ي وشغم  ٗان ناٍع وبن 

إهه انخبر مهنى الُهل مجغصا ،ألالِ والالم لب :مو ؤن في الٓغآن ،ٖو هم باؾـ )ٗو

ـِ  :طعانُه بالىضُض(، وخٙي ض ؤم وهرا وله لِع فُه حجت غلى ما  ،هظا ماعٌّ بٍؼ

  .(218")كاٌ 

مت صلُال ٌشهض لصخت ما طهب بلُه  ولم ًغجؼ الشاؾبي ؤن جٙىن آلاًت الٍ٘غ

ؤما آلاًت فمً باب خياًت " :َٓاٛ ؛َخإولها بإنها نلى خٙاًت الخاٛ ،(219ال٘ؿاجي)

                                                           
(216)

حن  صعاؾت مٓاعهت ألؾخاطي الجلُل الضٖخىع مدمىص مدمض  اؾم الُانل والطُت اإلاشبهت نىض الىدٍى

  . 66نلي ؤبى الغوؽ ـــ ؾُب هللا زغاه ـــ  

ُحن( 217) حن والَٙى ض حهضصث ؤْىاٛ  .84الجمل  :ًىكغ .ؾبٔ الٓٛى بإهه عؤي ظمهىع الىداة مً البطٍغ ْو

 ،986/ 1والٙافي  ،999/ 2والبؿُـ  ،512/ 1اإلآخطض  :ًىكغ ،ظا الٓٛى لل٘ؿاجيالهلماء في وؿبت ه

ٗاَُت ابً الخاظب  ،77/ 6وشغح اإلاُطل البً ٌهِش    .217/ 3وؤوضح اإلاؿالٚ  ،417/ 3وشغح 

  .263 ،262/ 4اإلآاضض ( 218)

مت انترع نلى الاؾخضالٛ بٓىلهم ( 219) ما انترع نلى الاؾخضالٛ باآلًت الٍ٘غ ـِ  هظا :ٖو ض ؤم ألن  ؛ماعٌّ بٍؼ

اٛ ابً ٌهِش: ؤما  .264/ 2اإلآاضض  .اؾَم الُانل ظاء مىىها بط لم ًخمً٘ الٓاثل مً ؤلاغاَت ْو
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ٖإهه واْو في ػمً  ،خٙاًت ما مط ى بلُل اإلاػاعم :هنى(، واإلا227" )الحاٌ اإلااطُت

ض  ،(221ختى ٖإهه ُمشاَهٌض خالت ؤلازباع") ،"ْطضا إلخػاعه في الظهً ؛الخٙلم ْو

)َىظض  :ومىه ْىله حهالى ،ٖثر في ٖالم الهغب حهبحرهم نً اإلااض ي بلُل اإلاػاعم

"َدٙى [  15 آًت .ؾىعة الٓطظ]َيها عظلحن ًٓخخالن هظا مً شُهخه وهظا مً نضوه( 

شاع بها بلى الخاغغ ،)هظا( :جلٚ الخالت خُض ْاٛ ٌُ وخحن ْظَّ الٓطت  ،و)هظا( 

ً شاع بليهما خاغٍغ
ُ
ول٘ىه خٙى جلٚ  ،نلى الىبي ـ ضلى هللا نلُه وآله ــ لم ًً٘ اإلا

م  ،(222الخالت") ض اعجط ى ظمهىع الهلماء مً مهغبي الٓغآن الٍ٘غ ْو

َج آلاًت نلى خٙاًت ال223ويحرهم) شهض لصخخه ؤمغان ،خاٛ اإلااغُت( جسٍغ   :َو

لبهم باؾـ طعانُه بالىضُض( واو  :ؤن الىاو في ْىله حهالى :ؤخضهما )ٗو

  .(224الخاٛ)

لبىاهم) :ولم ًٓل ،)وهٓلبهم( :ْىله حهالى :وآلازغ   .(225ْو

 ما 
ُ
ن صخت َةطا لم جً٘ آلاًت صلُال نلى صخت ما طهب بلُه ال٘ؿاجي َٓض حهحَّ

ؤهه ٌشترؽ إلنماٛ اؾم الُانل صاللخه نلى الخاٛ ؤو وهى  ،طهب بلُه الجمهىع 

وبهما نمل اؾُم الُانل نمَل  ،ألن ألاضل في ألاؾماء ؤال حهمل ؛الاؾخٓباٛ

                                                                                                                                              

ذ، والجاع واإلاجغوع  همله في مُهٛى ضٍغ ٌُ ـِ َةهما ؤنمله في الجاع واإلاجغوع ولم  ض ؤم ْىلهم: هظا ماعٌّ بٍؼ

، والكغوٍ ٌهمل َيها عواثذ ألاَها  .  77/ 6ٛ. شغح اإلاُطل ًجغي مجغي الكٍغ

  .264 ،263/ 4اإلآاضض ( 227)

  .697/ 2مًني اللبِب ( 221)

  .748/ 2ٖشِ اإلاش٘الث ( 222)

شِ اإلاش٘الث  ،296واإلاُطل ، 513/ 1واإلآخطض  ،172ؤلاًػاح الهػضي  :ًىكغ( 223)  ،748/ 2ٖو

ض    . 438/ 1، واللباب 77/ 6وشغح اإلاُطل البً ٌهِش  ،254/ 4وال٘خاب الٍُغ

  .551/ 1شغح الجمل ( 224)

 . 217/ 3وؤوضح اإلاؿالٚ  .697/ 2مًني اللبِب ( 225)
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ٗاجه وؾ٘ىاجه ؛الُهل  ؛َــ"اشترؽ ؤخض الؼماهحن ،ألهه ؤشبه الُهل اإلاػاعم في خغ

هغب ألن " ال ؛ولُخمً٘ الشبه بُنهما ،(226لخخم مشابهخه للُهل لُكا ومهنى")

ؤال  ،ونمغث به الخاٛ بُنهما ،بطا شبهذ شِئا بص يء م٘ىذ طلٚ الشبه لهما

جغاهم إلاا شبهىا الُهل اإلاػاعم باالؾم َإنغبىه جممىا طلٚ اإلاهنى بُنهما بإن 

   .(227شبهىا اؾَم الُانل بالُهل َإنملىه")

*** 

 إغماٌ اطم الفػل مخإخسا غً مػمىله.  

وال مخإزغا  ،ولِـ َػلت في ال٘الم ،ونمال"ما هاب نً الُهل مهنى  :اؾم الُهل

سخلِ اؾم الُهل نً الُهل في ؤمىع) ،(228بهامل ًضزل نلُه")  :منها ،(229ٍو

واؾم الُهل ال  ،ؤن الُهل ٌهمل مخٓضما نلى مهمىله ومخإزغا نىه بال زالٍ

َإظاػ  ،(231وزالِ في طلٚ ال٘ؿاجي) ،(237ٌهمل بال مخٓضما نىض ظمهىع الىداة)

 .]ؾىعة اليؿاء)ٖخاب هللا نلُ٘م(  :مدخجا بٓىله حهالى ،مهمىله بنماله مخإزغا نً

                                                           

  .416/ 3شغح الٙاَُت للغض ي ( 226)

  .374/ 1الخطاثظ ( 227)

  .138شغح الخضوص الىدىٍت للُاٖهي ( 228)
 .27 ،26/ 1ومىدت الجلُل  ،91/ 2خاشُت الخػغي نلى شغح ابً نُٓل  :ًىكغ (229)

  .1394 /3شغح الٙاَُت الشاَُت (230)

ُحن مٙي وألاهباعي واله٘بري وابً ؤبي الغبُو (231) / 1مشٙل بنغاب الٓغآن  :ًىكغ .ووؿبه بلى الَٙى

والخبُحن  ،156وؤؾغاع الهغبُت  ،228/ 1وؤلاهطاٍ  جدُٓٔ الضٖخىع خاجم الػامً عخمه هللا،233

   .1154/ 1والٙافي  ،373

ُنؼي بلُه ]ؤي ال٘ؿاجي[ صون يحره ظىاػ بنماٛ  ْاٛ الىاقم "ومما ،ووؿبه بلى ال٘ؿاجي وخضه الىاقم وابىه

اٛ ابىه ،1394/ 3هظه ألاؾماء َُما جٓضم" شغح الٙاَُت الشاَُت  "ًجب جإزحر مهمٛى اؾم  :ْو

حن بال ال٘ؿاجي"شغح ابً الىاقم .الُهل ض ظاءث اليؿبت بلى  .614... هظا مظهب ظمُو الىدٍى ْو

 جدُٓٔ ألاؾخاط: ًاؾحن الؿىاؽ.  186/ 1بي ؾالب ال٘ؿاجي وخضه في مشٙل بنغاب الٓغآن إلاٙي بً ؤ
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ض جإزغ نً  -نىض ال٘ؿاجي  –َــ)نلُ٘م( هى نامل الىطب في )ٖخاب(  ،[ 24آًت  ْو

ولم ؤظض َُما بحن ًضيَّ مً مطاصع ما ٌشحر بلى ؤن مً الىداة مً وأَ  .مهمىله

ب) ،وبهُض ،ؼبل بن اإلاهغبحن ْض وضُىا ْىله بإهه يحر ظاث ،ال٘ؿاجي   .(232ويٍغ

  :زؤي الشاػبي 

ؿّىِ بحن الُهل واؾم  ،ؤزظ الشاؾبي ـ عخمه هللا ـ بغؤي ظمهىع الىداة  ٌُ َلم 

شبه الُهل لُكا ؛ومىو بنماٛ اؾم الُهل مخإزغا ،الُهل ٌُ وال ًخطٍغ  ،ألهه "ال 

ه و الباعػة ،جطَغ ُض ،ولظلٚ ال جخطل به غماثغ الَغ وال  ،وال جلخٓه هىن الخٖى

اًت في يحر الشظوط هىن  ٗان ٖظلٚ لم ٌؿٌ  ،وال ؤصاة مً ؤصواث ألاَهاٛ ،الْى وبطا 

") ،ؤن ًجغي مجغاه ه في اإلاُهٛى   .(233وال ؤن ًخطٍغ جطَغ

ض عصَّ الشاؾبي ما اخخج به ال٘ؿاجي مً ْىله حهالى ألهه ال  ؛)ٖخاب هللا نلُ٘م( :ْو

في آلاًت ؤن )ٖخاب َــ"الكاهغ  ؛ًخهحن َُه بنماٛ اؾم الُهل مخإزغا نً مهمىله

َّٛ نلُه ْىله حهالى ْبل  :ؤي ،هللا( مىطىب نلى اإلاطضع ٖخب هللا نلُ٘م ٖخابا وص

.. وبطا ؤمً٘ هظا لم ًً٘ َُما طٖغ مخمؿٚ مو .خغمذ نلُ٘م ؤمهاج٘م :طلٚ

  .(234َٓض الؿمام")

ه  :-عخمه هللا  –ْاٛ  .والٓٛى بإن )ٖخاب هللا( مطضع مىطىب هى ْٛى ؾِبٍى

[ "خغمذ نلُ٘م ؤمهاج٘م" ختى اهٓط ى ال٘الم نلم اإلاساؾبىن ؤن "وإلاا ْاٛ ]هللا

                                                           

ض  ،37/ 2مهاوي الٓغآن للؼظاط ( 232) ويغاثب  ،433/ 1ومشٙل بنغاب الٓغآن  ،242/ 2وال٘خاب الٍُغ

  .397الخُؿحر 
  .514 ،513/ 5اإلآاضض  (233)

 الؿابٔ هُؿه.  (234)
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اٛ ،مشبذ نليهم ،هظا م٘خىب نليهم ُضا" ) :ْو َــــ)ٖخاب هللا(  ،(235ٖخاب هللا جٖى

ض إلاػمىن الجملت ْبله  ،و)نلُ٘م( ظاع ومجغوع مخهلٔ بــ)ٖخاب( ،مطضع مٖا

ض ْغت في الشىاط ،ٖخب هللا طلٚ ٖخابا نلُ٘م :واإلاهنى َخَب هللا نلُ٘م) :ْو
َ
ٖ236)، 

ذ هظه الٓغاءة نلى ؤن )نلُ٘م( في ْغاءة الجمانت مخهلٓت بىُـ )ٖخاب(
َّ
 ،َضل

َخَب(
َ
ي به الُهل ،ٖما حهلٔ في )ٖخب هللا نلُ٘م( بىُـ )ٖ  .وؤهه لِـ اؾما ُؾّمِ

م ويحرهم ما طهب بلُه  حن مً مهغبي الٓغآن الٍ٘غ ض ازخاع ظمهىُع الىدٍى ْو

ه )ٖخاب هللا نلُ٘م( َلم ًيخطب  :"ؤما ْٛى هللا نؼ وظل :ًٓٛى اإلابرص .ؾِبٍى

ا م)خغمذ نلُ٘م ؤمهاج٘م( ؤنلم ؤن  :ولً٘ إلاا ْاٛ ،)ٖخاب( بٓىله )نلُ٘م(

ٌٛ مً اللُل بالُهل ؛َىطب )ٖخاب هللا( للمطضع ،م٘خىب نليهم  ؛ألن هظا بض

ٗان ألاٛو في مهنى ِخب نلُ٘م") ،ٖخب هللا نلُ٘م :بط 
ُ
  .(237ٖو

ُٛ ْبله ،)ضىو هللا( :حهالىوهكحره ْىله  َّٛ نلُه ال٘الُم ألاو  ،َهى "مىطىب بُهل ص

آًت  .]ؾىعة الىمل )وجغي الجباٛ جدؿبها ظامضة وهي جمغ مغَّ السخاب( :وهى ْىله حهالى

  .(238وهظا ٖشحر في الٓغآن وفي ٖالم الهغب") ،[88

ؾم وا ،وهى ؤن ًٙىن مُهىال لُهل مدظٍو ،وفي بنغاب )ٖخاب هللا( وظه آزغ

ُض له ه .الُهل )نلُ٘م( جٖى ضا نلُٚ :"وانلم ؤهه ًٓبذ :ًٓٛى ؾِبٍى .. بال ؤن .ٍػ

 ٛ ضا :جٓى ٓٛى  ،(239زم جظٖغ )نلُٚ( بهض طلٚ") ،َخىطب بةغمإع الُهل ،ٍػ ٍو

                                                           

 .382 ،1/381ال٘خاب  (235)

ىكغ: اإلاد32( مسخطغ في شىاط الٓغاءاث 236)  . 185/ 1دؿب . ٍو

ومشٙل  ،27واإلاؿاثل اإلاىشىعة  ،166وؤلاًػاح  ،17/ 4ظامو البُان  :ًىكغ و ،273/ 3اإلآخػب ( 237)

  . 157وؤؾغاع الهغبُت  ،7/ 4واإلادغع الىظحز  ،577واإلآخطض  ،433/ 1بنغاب الٓغآن 

  .1155/ 1الٙافي في ؤلاَطاح نً مؿاثل ٖخاب ؤلاًػاح ( 238)

  .253 ،252/ 1ال٘خاب ( 239)
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لما جٓٛى الهغب :الُغاء ضا صوهٚ :"ْو ضا نلُٚ ؤو ٍػ وهى ظاثؼ ٖإهه مىطىب  ،ٍػ

  .(247بص يء مػمغ ْبله")

ل :ْىله حهالى وهسلظ مما ؾبٔ بلى ؤن َال  ،)ٖخاب هللا نلُ٘م( ًدخمل الخإٍو

ُٛ بإن اؾم الُهل ال ٌهمل بال مخٓضما نلى  ،ًجىػ الاخخجاط به ترجح الٓى ٍو

ت بحن ألاضل والُغم ؛مهمىله اصي بنماله مخإزغا بلى الدؿٍى ًُ ض اؾخٓغ  ،لئال  ْو

("   .(241نىض الىداة ؤن "الُغوم جىدـ ؤبضا نً صعظاث ألاضٛى

 

 

 

 

 

                                                           

  .267/ 1مهاوي الٓغآن للُغاء ( 247)

(241 ) ٛ  .248 ،177 ،81وؤؾغاع الهغبُت  ،229 ،166 ،59طاٍ هؤلا  :ًىكغ في اهدؿاؽ الُغوم نً ألاضى

 بلى ؤن ال٘ؿاجي ْض اخخج لجىاػ بنماٛ اؾم الُهل مخإزغا نً مهمىله بٓٛى  
ُ
ومً جمام الُاثضة ؤلاشاعة

  :الشانغ

 بوي عؤًُذ الىاؽ ًدمضوهٙا    ًا ؤيها اإلااثذ صلىي صوهٙا

جاث .َـ)صلىي( ــ نىض ال٘ؿاجي ــ مهمٛى الؾم الُهل )صوهٚ( ؤن ًٙىن  :وال حجت َُه ألهه ًدخمل جسٍغ

ىنا باالًخضاء اع َهل، والخٓضًغ: الؼم صلىي،)صلىي( مىطىبا بةغم  ،وما بهضه الخبر ،وؤن ًٙىن مَغ

/ 5ْض طٖغ الشاؾبيُّ الىظه ألاٛو في اإلآاضض و  .هظه صلىي  :والخٓضًغ ،وؤن ًٙىن زبرا إلابخضؤ مدظٍو

ىكغ ،513 / 1والشهغ للُاعس ي  ،23ؤلاباهت والخُهُم نً مهاوي بؿم هللا الغخمً الغخُم للؼظاط  :ٍو

/ 1والٙافي في ؤلاَطاح نً مؿاثل ؤلاًػاح  ، 351/ 1واإلالخظ في غبـ ْىاهحن الهغبُت  ،23

  .275/ 7وشغح ؤبُاث مًني اللبِب ، 1156
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 اجمت الخ

ونلى آله وصخبه ومً  ،والطالة والؿالم نلى مً ال هبي بهضه ،الخمض هلل وخضه

  .وبهض  .ؾلٚ ؾبُله واْخُى ؤزغه واهخضي بهضًه

ٗان هظا البدض ـــ في ؤضله ـــ ظؼءا مً الُطل ألاٛو مً ٖخاٍب ؤنضصجه  ،َٓض 

الاغتراض غلى الاطخدالٌ بالىلل غىد الشاػبي دزاطت ) :وظهلُذ نىىاهه

َلما ؤوشُ٘ذ نلى الُغاى مً جبُِؼ ما ؾىصُث مً ضُداث عؤًُذ  ،جؼبُلُت(

ؤصٌى الػسبُت بين مخلدمي الىداة ) :بنالها نً ْغب قهىع ٖخاب بهىىان

زم ْغؤث  ،ؤخمد فخحي البشير :لألؾخاط ،(ومخإخسيهم دزاطت في فىس الشاػبي 

ه ،َخىاضلُذ مو مالُه ،َهغؾا إلاىغىناجه  ،ى ؤٌر َاغٌل َةطا ه ،ولم ؤًٖ ؤنَغ

ـٍ  ىه ضُاُء هُ  قّلٍ  ،ًٍؼ
ُ
ت َُّ َدّضزني نً ٖخابه وما بظٛ َُه مً  ،وجىاغٌو ظمٌّ  ،وز

 ُمسلٍظ) ،ظهض
ُ
( ْغؤ بهَؼ ما 242َ٘ىُذ نلى ؤن ؤؾىي ما نىضي لىال هطُدت

لهل في هظا البدض ما ًدض  :ولىال ؤن ْلُذ في هُس ي ،َضنا بلى وشغه ،ٖخبُذ 

ولهل مخهلما عايبا  ،وؤلاَاصة مما َُه شافُت()اإلالاصد الؾالَب نلم نلى ْغاءة 

َإَىػ بظلٚ َىػا  ،َُظٖغوي بضنىة ضالخت ،في الهلم  ًجض َُه شِئا ًىُهه

    .نكُما

خه م الخماؾا لبٖر ض آزغُث ؤن ؤوشغ هظا الجؼء اإلاخهلٔ بالٓغآن الٍ٘غ وعظاَء  ،ْو

    .ججاعٍة لً جبىع مً جالوجه

 .ا لنهخضي لىال ؤن هضاها هللاوالخمض هلل الظي هضاها لهظا وما ٖى

                                                           
 . -هُهه هللا وهُو به  –هى ؤدي ألاؾخاط: خؿام نبض الشهُض ؤبى الهُىحن (242)
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 اإلاساحؼؤهم 

 )خ٘مذ آًاجه زم َطلذ مً لضن خُ٘م زبحر
ُ
م )ٖخاب ؤ    .الٓغآن الٍ٘غ

ٗاث ألاهباعي  -1  .َسغ ضالح ْضاعة :جدُٓٔ الضٖخىع  ،ؤؾغاع الهغبُت ألبي البر

  .م1995هـــ ـ  1415بحروث  .الؿبهت ألاولى

مدمض  :للضٖخىع  شاؾبيؤضٛى الىدى ومؿاثله الخالَُت نىض اإلاغاصي وال -2

  .م٘خبت آلاصاب بالٓاهغة .الؿبهت ألاولى .ؤخمض خبِب

مدمىص مدمض الؿىاحي ـــ عخمه هللا  :جدُٓٔ ألاؾخاط ،ؤمالي ابً الشجغي  -3

  .م1992هـــ ـ 1421الخاهجي  .الؿبهت ألاولى .عخمت واؾهت ــ

مدمض مديي  :جدُٓٔ ألاؾخاط ،ؤلاهطاٍ في مؿاثل الخالٍ لألهباعي   -4

  .م1987هـــ ـ 1477بحروث  .ًً نبض الخمُض ـــ عخمه هللا ـــالض

ومهه  ،البً هشام ألاهطاعي اإلاطغي  ،بلى ؤلُُت ابً مالٚ ؤوضح اإلاؿالٚ -5

مدمض مديي الضًً نبض  :للشُش الجلُل ألاؾخاط ،نضة الؿالٚ :ٖخاب 

  .الخمُض عخمه هللا عخمت واؾهت

نُاص  :جدُٓٔ الضٖخىع  ،والبؿُـ في شغح ظمل الؼظاجي البً ؤبي الغبُ   -6

  .م1986هـــ ــ 1477صاع الًغب ؤلاؾالمي  .الشبُتي

ت -7 ه والػغوعة الشهٍغ ببغاهُم خؿً عخمه هللا عخمت  :للضٖخىع  ،ؾِبٍى

  .م 1983هـــ =  1473الؿبهت ألاولى  .واؾهت

جدُٓٔ الضٖخىع:  .وجخمت الشغح البً الىاقم ،شغح الدؿهُل البً مالٚ -8

 .مدمض بضوي اإلاسخىن ـــ عخمهما هللا ــــ :الضٖخىع و  ،نبض الغخمً الؿُض

  .1997هــ ــ 1417 .الٓاهغة
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ٗاَُت ابً الخاظب للغض ي  -9 ًىؾِ خؿً  :جدُٓٔ ألاؾخاط الشُش .شغح 

 نمغ  ــ عخمه هللا ـ 

نبض اإلاىهم  :جدُٓٔ الضٖخىع  ،شغح الٙاَُت الشاَُت البً مالٚ  -11

ضي  .م2713هـــ ــ 1434ظامهت ؤم الٓغي الؿبهت الشالشت  .ؤخمض هٍغ

  .الٓاهغة .م٘خبت اإلاخىبي .شغح اإلاُطل البً ٌهِش  -11

شىاهض الخىغُذ والخصخُذ إلاش٘الث الجامو الصخُذ البً مالٚ،   -12

  .م1985هــــ ــ 1475الهغاّ  .ؾه مدؿً :جدُٓٔ الضٖخىع 

صاع  .مدمض نبض الُخاح الخؿُب :للضٖخىع  ،غىابـ الُ٘غ الىدىي   -13

  .م2777ــ ـــ ه1426الٓاهغة  .البطاثغ

ب نً شغوح مًني اللبِب لألهؿاٗي -14 ظمانت مً  :جدُٓٔ ،يىُت ألاٍع

  .م2711بعبض ــ ألاعصن  .الؿبهت ألاولى .الباخشحن

 .البً الؿُب الُاس ي َُؼ وشغ الاوشغاح مً عوع ؾي الاْتراح -15

صاع البدىر للضعاؾاث ؤلاؾالمُت  .مدمىص َجاٛ :جدُٓٔ الضٖخىع 

  .صبي .وبخُاء الترار

الجؼء ألاٛو  .بً ؤبي الغبُوال ٙافي في ؤلاَطاح نً مؿاثل ؤلاًػاح ال -16

والجؼء الشاوي  .م٘خبت الغشض .َُطل الخُُان :جدُٓٔ الضٖخىع 

مسؿىؽ بم٘خبت ٗلُت  .ؤخمض مهضي الؿُض نبض عبه :جدُٓٔ الضٖخىع 

ِ   .اللًت الهغبُت باألػهغ الشٍغ

ه  -17 عخمه هللا نبض الؿالم هاعون  :جدُٓٔ ألاؾخاط .ال٘خاب لؿِبٍى

 .ؾبهت الخاهجي  .عخمت واؾهت
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ض في بنغاب الٓغآن اإلاجُض للمىخجب الهمظاوي  -18 جدُٓٔ  ،ال٘خاب الٍُغ

 .م٘خبت صاع الؼمان باإلاضًىت اإلاىىعة .مدمض هكام الضًً الُخُذ :ألاؾخاط

 ،ؤو شغح ألابُاث اإلاشٙلت ؤلانغاب ألبي نلي الُاعس ي ،ٖخاب الشهغ  -19

 .لؿىاحي ــ عخمه هللا عخمت واؾهت ــمدمىص مدمض ا :جدُٓٔ ألاؾخاط

 الخاهجي  .الؿبهت ألاولى

ت في غىء الانتراع نلى الضلُل الىٓلي  -21  ،مؿاثل الخالٍ الىدٍى

ظامهت ؤلامام مدمض بً  .مدمض نبض الغخمً الؿبيهحن :للضٖخىع 

  .ؾهىص ؤلاؾالمُت

ب البً هشام ألاهطاعي  -21 جدُٓٔ  ،مًني اللبِب نً ٖخب ألاناٍع

ت بحروث  .مديي الضًً نبض الخمُض مدمض :ألاؾخاط اإلا٘خبت الهطٍغ

 م.  197 .هـــ1477

زالض  :جدُٓٔ الضٖخىع  ،اإلاُطل في ضىهت ؤلانغاب للؼمسشغي   -22

 .هــ1427الؿبهت ألاولى  .م٘خبت آلاصاب بالٓاهغ ة .بؾمانُل خؿان

  .م2776

 :جدُٓٔ ألاؾخاط ،اإلآاضض الشاَُت في شغح زالضت الٙاَُت للشاؾبي  -23

ًمدمض بب هــــ 1428الؿبهت ألاولى  .ظامهت ؤم الٓغي  .غاهُم البىا وآزٍغ

  .م2777ـ 

 :جدُٓٔ الضٖخىع  ،اإلآخطض في شغح ؤلاًػاح لهبض الٓاهغ الجغظاوي  -24

  .م1982الهغاّ  .ٗاقم بدغ اإلاغظان

مدمض نبض الخالٔ نػُمت  :جدُٓٔ ألاؾخاط الشُش ،اإلآخػب للمبرص  -25

  .م1994هــــ ــ 1415ٓاهغة ــــ عخمه هللا عخمت واؾهت ـــ ال
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 ٌ  الىلل  :اإلابدث ألاو

  .مهنى الاؾخضالٛ الىٓلي
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